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Rozdział 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1. Zamawiającym jest:  

Gmina Modliborzyce 

Siedziba: Urząd Miejski w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23- 310 Modliborzyce 

NIP 862-157-63-44, Regon 830 409 608 

nr telefonu  15 87 15 079, nr faksu 15 87 17 102 

Adres poczty elektronicznej: zamowienie@modliborzyce.pl 

Godziny pracy Urzędu Miejskiego: poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 7.30 – 15.10, 

wtorek 7.30 - 16.50 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

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

2. Strona internetowa prowadzonego postępowania na której udostępniane będą zmiany                               

i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]: 

https://modliborzyce.pl/  https://ugmodliborzyce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=67  

    Niniejsze postępowanie oznaczone jest znakiem postępowania: INW.271.1.8.2021 
 

3. Tryb udzielenia zamówienia: 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 

ustawy z dnia 11 września 2019 r.  – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1129 z późn. zm.),  zwanej dalej „PZP” oraz aktów wykonawczych, o wartości 

zamówienia równej progowi unijnemu lub większej.  

2) Zamawiający, zgodnie z art. 139 PZP, przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. może 

najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej 

wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 

wykluczenia. 

4. Ilekroć w SWZ i innych dokumentach dotyczących niniejszego postępowania mowa jest o: 

1)  „ofercie” należy przez to rozumieć oświadczenie woli Wykonawcy złożone                        

w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

osobę uprawnioną za pośrednictwem miniPortal/ePUAP, wraz z wymaganymi przez 

Zamawiającego dokumentami  i oświadczeniami określonymi w SWZ; 

2) „osobie uprawnionej”, należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do reprezentowania 

mailto:zamowienie@modliborzyce.pl
https://modliborzyce.pl/
https://modliborzyce.pl/
https://ugmodliborzyce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=67
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wykonawcy, której uprawnienie wykonawca obowiązany jest odpowiednio 

udokumentować; w przypadku podpisania oferty lub załączników lub innych dokumentów 

składanych w toku postępowania przez osobę, której umocowanie nie wynika z 

dokumentów rejestrowych, tj. bez umocowania prawnego do reprezentacji wykonawcy, dla 

uznania ważności oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa w postaci 

dokumentu elektronicznego (tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

przez osoby, których umocowanie wynika z dokumentów rejestrowych) lub 

uwierzytelnionej notarialnie elektronicznej kopii pełnomocnictwa tj. kopii pełnomocnictwa 

poświadczonej za zgodność z oryginałem z elektronicznym poświadczeniem zgodności z 

okazanym dokumentem na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 Prawa o 

notariacie; 

3) Postępowaniu” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy  

niniejsza SWZ, 

4)  „ePUAP” – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej oferująca                              

w szczególności dostęp do formularzy umożliwiających komunikację Wykonawcy                          

z Zamawiającym.  

5) „miniPortal” – narzędzie umożliwiające komunikację elektroniczną między 

Zamawiającym i Wykonawcami, w szczególności elektroniczne składanie ofert oraz 

oświadczeń, w tym JEDZ, w zgodzie z wymogami określonymi przez dyrektywy UE 

dostępne na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl.. Wykonawca jest zobowiązany do 

zapoznanie się z instrukcją korzystania z mini portalu 

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

 i postępowania zgodnie z jej postanowieniami z uwzględnieniem zapisów niniejszej 

SWZ. 

6)  „JEDZ” – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia sporządzony zgodnie z wzorem 

standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 

Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 

ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. 

7)  „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

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

danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

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

04.05.2016, str. 1), 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf
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8) „kwalifikowany podpis elektroniczny” – podpis elektroniczny składany                                   

z wykorzystaniem certyfikatu wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi 

zaufania w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.). 

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w rozumieniu art. 58 

ustawy) muszą spełniać następujące wymogi: 

1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu                    

i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;  

2) pełnomocnictwo – dokument wytworzony w postaci elektronicznej – musi zostać złożone 

wraz z ofertą i oprócz identyfikacji pełnomocnika powinno zawierać także informacje 

wskazujące o: 

 a) postępowaniu, którego dotyczy,  

 b) wszystkich wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

wymienionych z nazwy wraz z określeniem adresu i siedziby. 

 3) pełnomocnictwo to musi być udzielone przez każdego z wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia i podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, przez osobę uprawnioną do reprezentowania każdego z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

3. Wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy dotyczące wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 58 ustawy. 

6. Forma dokumentów składanych w postępowaniu, z zastrzeżeniem rozdziału 11 SWZ 

1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, 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 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 
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„upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten 

dokument. 

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, 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 

poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej. 

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w pkt 2 SWZ, dokonuje w przypadku: 

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; 

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – 

odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w pkt 2 SWZ, może dokonać również notariusz. 

5. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt 2 – 4 SWZ oraz pkt 7 – 9 SWZ, 

należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w 

postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 

konieczność bezpośredniego dostępu do oryginału. 

6. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa rozdziale 11 pkt. 11 

ppkt 4) SWZ, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 

dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez 

upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w 

rozdziale 11 pkt 11 pkt 4) SWZ, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 
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przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, 

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 poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 

postaci papierowej. 

8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w pkt 7 SWZ, dokonuje w przypadku: 

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; 

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 

ustawy, oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 11 pkt. 11 ppkt 4) SWZ, lub 

zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub 

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) pełnomocnictwa– mocodawca. 

9.Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,                  

o którym mowa w pkt 7 SWZ, może dokonać również notariusz. 

Rozdział 2 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy 

Modliborzyce”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu 

odpadów komunalnych z posesji zamieszkanych, położonych na terenie Gminy 

Modliborzyce oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który 

znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Modliborzyce przy ul. 

Piłsudskiego 4A. Odbiór odpadów wielkogabarytowych, odpadów elektrycznych i 

elektronicznych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon należy 

zaplanować jeden raz w roku. Odpady wielkogabarytowe będzie należało odebrać z punktu 

wskazanego przez zamawiającego. Odpady do tego punktu mieszkańcy dostarczają we 

własnym zakresie. Odbiór odpadów komunalnych będzie realizowany w terminie 12 
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miesięcy. Usługa obejmuje również zaopatrzenie nieruchomości w worki przeznaczone do 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

3. W skład Gminy wchodzi 26 miejscowości: Antolin, Bilsko, Brzeziny, Ciechocin, Dąbie, 

Felinów, Gwizdów, Kalenne, Kolonia Zamek, Lute, Majdan, Michałówka, Modliborzyce, 

Pasieka, Słupie, Stojeszyn Pierwszy, Stojeszyn Drugi, Stojeszyn Kolonia, Świnki, Węgliska, 

Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie, Wolica Pierwsza, Wolica Druga, Wolica 

Kolonia, Zarajec. Powierzchnia Gminy Modliborzyce wynosi 153,15 km
2
. 

4. Odpady komunalne gromadzone będą z podziałem na frakcję: zmieszane odpady 

komunalne; bioodpady; papier i tektura oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury; 

szkło bezbarwne i kolorowe oraz odpady opakowaniowe ze szkła; metale oraz odpady 

opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych 

oraz odpady wielomateriałowe. Szczegółowa klasyfikacja rodzajów odpadów wchodzących  

w skład poszczególnych frakcji znajduje się w pkt 20.  

5. Poszczególne frakcje odpadów winny być gromadzone w pojemnikach oraz workach  

w odpowiednich kolorach: 

1) niebieskim – oznaczone napisem PAPIER, przeznaczone na odpady z papieru i tektury 

oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury, 

2) zielonym – oznaczone napisem SZKŁO, przeznaczone na odpady ze szkła bezbarwnego  

i kolorowego oraz odpady opakowaniowe ze szkła, 

3) żółtym – oznaczone napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, przeznaczone na 

odpady z metali oraz odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne i odpady 

opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

4) brązowym – oznaczone napisem BIO, przeznaczone na bioodpady stanowiące odpady 

komunalne, 

5) czarnym (pojemnik lub worek) lub zielonym (pojemnik) lub metalowym –  

z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

6. Worki do gromadzenia odpadów selektywnie zebranych zapewni Wykonawca  

i dostarczy je do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Szczegółowe dane dotyczące 

ilości gospodarstw w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, ilość miejsc do 

gromadzenia odpadów (altanki), ilość worków do selektywnej zbiórki odpadów 

przedstawiono w pkt 18 i 19.  

7. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości: 
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1) dla zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów (w okresie od kwietnia 

do października): 

a) na terenie miejskim:  

− w zabudowie wielorodzinnej (budynki wielolokalowe) – 1 raz  w tygodniu, 

nie rzadziej  niż raz na tydzień,  

−  w zabudowie jednorodzinnej  – co najmniej 2 razy w miesiącu, nie rzadziej 

niż raz na dwa tygodnie,  

 b) na terenie wiejskim – co najmniej 2 razy w miesiącu, nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie, 

2)   dla selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, tj.: papieru, szkła, metali  

i tworzyw sztucznych (w okresie od kwietnia do października):  

a) na terenie miejskim – 1 raz w miesiącu, 

b) na terenie wiejskim – 1 raz w miesiącu,  

3)   dla zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów oraz pozostałych 

selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, tj.: papieru, szkła, metali  

i tworzyw sztucznych (w okresie od listopada do marca): 

a) na terenie miejskim – 1 raz w miesiącu, 

b) na terenie wiejskim – 1 raz w miesiącu. 

Bioodpady na terenie wiejskim będą kompostowane przez właścicieli nieruchomości w 

przydomowych kompostownikach lub dostarczane do PSZOK. Nie należy uwzględnić ich 

odbioru w harmonogramie. 

8. Szczegółowe dane dotyczące terminu odbioru w poszczególnych miejscowościach zostaną 

zawarte w harmonogramie, który Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia w dniu 

podpisania umowy Zamawiającemu.  

9. Zamawiający jednocześnie zastrzega, iż w przypadku zmiany zapisów Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Modliborzyce może nastąpić zmiana 

częstotliwości odbioru odpadów.  

10. Wykonawca zobowiązany jest również do odbioru odpadów zgromadzonych w PSZOK, 

który będzie działał na terenie Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Modliborzyce przy ul. 

Piłsudskiego 4A, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Planem Gospodarki Odpadami 

dla województwa lubelskiego, z częstotliwością co najmniej 1 raz na 2 miesiące. Termin 

odbioru należy określić w harmonogramie. 
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11. Na terenie Gminy Modliborzyce znajdują się następujące rodzaje pojemników do zbierania 

odpadów komunalnych:  

 

1) pojemniki o pojemności 60 litrów, 110 litrów, 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów, 

6500 litrów i 7000 litrów. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie 

pojemników  

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, (obowiązek 

zaopatrzenia nieruchomości w pojemnik spoczywa na właścicielu posesji). 

2) worki o pojemności 120 litrów (worki zapewnia Wykonawca). 

12. Zmieszane odpady komunalne, odpady zbierane selektywnie, odpady pochodzące                   

z PSZOK winny być przekazywane w sposób nie pozwalający na zmieszanie 

poszczególnych frakcji do instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i Planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego. 

13. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów winna być zgodna z określonymi  

w odpowiednich przepisach prawa, wymaganiami w zakresie standardu sanitarnego oraz 

ochrony środowiska. 

14. Usługa zagospodarowania odpadów winna być zgodna z hierarchią sposobu postępowania z 

odpadami. 

15. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów winna być w sposób szczegółowy 

dokumentowana. Informacje na temat wymagań w zakresie dokumentacji związanej  

z działalnością objętą zamówieniem zawarte są w pkt 27.  

16. Określa się następujący sposób odbioru odpadów, w zależności od rodzaju zabudowy: 

1) na terenie zabudowy wielorodzinnej (budynki wielolokalowe) obowiązywać będzie 

system pojemnikowy (kontenerowy) zbiórki odpadów komunalnych, z altan  

i miejsc ustawienia pojemników.  

a) Zmieszane odpady komunalne (kod 20 03 01), odpady ulegające biodegradacji 

Zmieszane odpady komunalne i bioodpady zbierane będą do pojemników ustawionych  

w dotychczas przeznaczonych do tego miejscach (altanki śmietnikowe i miejsca 

ustawienia pojemników). Właściciel nieruchomości zapewni w/w pojemniki i kontenery. 

Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych i bioodpadów: w 

okresie od listopada do marca - 1 raz w miesiącu, w okresie od kwietnia do października 

– 1 raz w tygodniu na terenie miejskim i terenie wiejskim, w godzinach od 7:00 do 22:00 

w dniach od poniedziałku do piątku. 
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b) Odpady komunalne zbierane selektywnie 

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej 

odbywać się będzie do specjalistycznych pojemników typu dzwon. Pojemniki te 

zapewniają właściciele lub zarządcy nieruchomości (ustawione w altankach lub 

miejscach do tego przeznaczonych). Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów 

zbieranych selektywnie – 1 raz w miesiącu, w godzinach od 7:00 do 22:00 w dniach od 

poniedziałku do piątku. 

2) na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie zbiórka odpadów 

komunalnych w systemie mieszanym pojemnikowo – workowym. 

a) Zmieszane odpady komunalne (kod 20 03 01), bioodpady 

Zmieszane odpady komunalne odbierane będą z pojemników o pojemności 60 litrów, 110 

litrów, 120 litrów lub 240 litrów z nieruchomości zamieszkanych. Właściciel 

nieruchomości zapewni w/w pojemniki na odpady zmieszane i oznaczy go numerem 

nieruchomości, z której odpady pochodzą. Bioodpady odbierane będą w workach o 

kolorze brązowym, które zapewnia każdorazowo Wykonawca w ilości odpowiadającej 

liczbie wystawionych worków z odpadami. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę 

odpadów zmieszanych i bioodpadów: w okresie od listopada do marca na terenie 

miejskim i wiejskim – 1 raz w miesiącu, w okresie od kwietnia do października – 1 raz na 

2 tygodnie na terenie miejskim i na terenie wiejskim, w godzinach od 7:00 do 22:00 w 

dniach od poniedziałku do piątku. 

b) Odpady komunalne zbierane selektywnie 

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie 

odbywać się w systemie pojemnikowo – workowym. Poszczególne rodzaje odpadów 

poddawane segregacji winny być gromadzone w pojemnikach lub/i workach w kolorze 

niebieskim, zielonym i żółtym. Worki w odpowiednich kolorach zapewnia każdorazowo 

Wykonawca w ilości odpowiadającej liczbie wystawionych worków z odpadami. 

Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów selektywnie zbieranych – 1 raz w 

miesiącu, w godzinach od 7:00 do 22:00 w dniach od poniedziałku do piątku.  

17.  Charakterystyka pojemników i worków przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych: 

1) Charakterystyka worków: 
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a) kolor: niebieski na papier; zielony na szkło; żółty na metale i tworzywa sztuczne, 

brązowy na bioodpady, 

b) materiał – folia polietylenowa LDPE lub HDPE, 

c) grubość – zapewniająca wytrzymałość co najmniej 40 mikronów dla worków żółtych, 

niebieskich i brązowych,  

dla worków zielonych co najmniej 80 mikronów, 

d) pojemność – 120 dm
3
, 

e) nadruk – jednostronny, kolor nadruku kontrastujący z kolorem worka z nazwą 

Wykonawcy i napisem Gmina Modliborzyce oraz informacją co powinno być zbierane do 

poszczególnego koloru worka. 

2) Charakterystyka pojemników występujących na terenie gminy: 

− materiał – tworzywo PE-HD (polietylen), blacha stalowa, 

− pojemność 60 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 6500 l,  7000 l, 

− kolor – czarny, zielony, metalowy. 

18. Szacowana ilość worków i pojemników w  całym okresie zamówienia 

a) worki o pojemności 120 litrów w kolorze niebieskim, zielonym, żółtym i brązowym – 

łącznie ok. 48 000 szt. (w okresie 12 miesięcy), 

b) pojemniki na odpady zmieszane – ok. 1 850 szt. (zapewnia właściciel posesji) 

19. Szacunkowe dane dotyczące ilości gospodarstw w zabudowie jednorodzinnej  

i wielorodzinnej, ilości miejsc do gromadzenia odpadów (altanki i miejsca ustawienia 

pojemników). 

1) Liczba gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej – 1 847 

2) Liczba gospodarstw domowych dla zabudowy wielorodzinnej (wielolokalowej) – 34 

3) Liczba gospodarstw domowych na wsi – 1439 

4) Liczba gospodarstw domowych w mieście – 442 

5) Liczba miejsc do gromadzenia odpadów w zabudowie wielolokalowej – 2 

(bloki na ul. Armii Krajowej 36A i 36B) 

20. Klasyfikacja rodzajów odpadów dla poszczególnej frakcji: 

1) odpady zmieszane (kod 20 03 01), 

2) papier i tektura (20 01 01), opakowania z papieru i tektury (15 01 01), 

3) szkło (20 01 02), opakowania ze szkła (15 01 07), 

4) tworzywa sztuczne (20 01 39), opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02), metale  

   (20 01 40), opakowania z metali (15 01 04), opakowania wielomateriałowe (15 01 05),   

   (20 01 99), 
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5) odpady ulegające biodegradacji (20 02 01), odpady kuchenne ulegające biodegradacji  

    (20 01 08). 

21.   Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony przez gminę 

Modliborzyce, znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Modliborzyce 

przy ul. Piłsudskiego 4A. W ramach Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

gromadzone są następujące rodzaje odpadów komunalnych: Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji (20 01 08), Odzież (20 01 10), Tekstylia (20 01 11), Rozpuszczalniki (20 01 

13*), Kwasy (20 01 14*), Alkalia (20 01 15*), Odczynniki fotograficzne (20 01 17*), Środki 

ochrony roślin (20 01 19*), Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (20 01 

21*), Urządzenia zawierające freony (20 01 23*), Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 

01 25 (20 01 26*), Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne (20 01 27*), Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

inne niż wymienione w 20 01 27 (20 01 28), Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

(20 01 29*), Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 (20 01 30), Leki cytotoksyczne i 

cytostatyczne (20 01 31*), Leki inne niż wymienione w 20 01 31 (20 01 32), Baterie i 

akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi z 16 06 01, 16 06 02 lub 16 

06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie (20 01 33*), Baterie  

i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 (20 01 34), Zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki
5)

 (20 01 35*), Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 (20 01 38), Środki ochrony 

roślin inne niż wymienione w 20 01 19 (20 01 80), Inne niewymienione frakcje zbierane  

w sposób selektywny (20 01 99), Odpady ulegające biodegradacji (20 02 01), Gleba i ziemia, 

w tym kamienie (20 02 02), Inne odpady nieulegające biodegradacji (20 02 03), Odpady 

wielkogabarytowe (20 03 07), Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nim zanieczyszczone (15 01 10*), Zmieszane odpady opakowaniowe (15 

01 06), Zużyte opony (16 01 03), Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

(17 01 01), Gruz ceglany (17 01 02), Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia (17 01 03), Popiół (kod 20 01 99, ex 20 01 99 – Popioły z gospodarstw 

domowych), pozostałe odpady komunalne – odpady wytworzone podczas iniekcji domowych 

(zużyte igły, strzykawki, ampułkostrzykawki). 

22. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów zgromadzonych w 

PSZOK do instalacji przetwarzania odpadów, w terminach określonych w harmonogramie. 
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Pojemniki na gromadzenie odpadów oraz infrastrukturę związaną z działalnością PSZOK 

zapewnia Zamawiający.  

23. Przewidywana ilość wytworzonych odpadów komunalnych, którą należy odebrać  

w terminie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. to około  1 000 Mg. Szacowana ilość odnosi 

się łącznie do odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkanych i odpadów 

przekazanych do PSZOK. Szacunkowa ilość worków do gromadzenia odpadów, które 

należy dostarczyć w terminie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. to około 48 000 szt. – łącznie 

worki niebieskie, zielone, żółte i brązowe. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie 

stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów 

wytworzonych przez mieszkańców. Podane ilości worków należy traktować jako orientacyjne 

i Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia za osiągnięcie innych 

wielkości. 

24.  Ilości odebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych                              

w poszczególnych latach: 

2018 rok 

I półrocze 2018 r. 

20 03 01 - 309,59 Mg  

20 01 99 - 38,28 Mg (w tym 15 01 01 – 4,733Mg, 15 01 02 – 8,145Mg, 15 01 04 – 2,674Mg,  

                                         15 01 07 – 25,899Mg, 19 12 01 – 3,652Mg, 19 12 02 – 2,242Mg) 

20 01 02 - 16,88Mg  

20 02 01 - 15,82Mg  

20 01 35* - 1,80Mg  

20 01 36 - 1,02 Mg  

20 03 07 - 35,26Mg  

16 01 03 - 14,75Mg  

II półrocze 2018 r. 

20 03 01 – 349,74Mg  

20 01 99 – 29,26Mg (w tym 15 01 01 –3,968Mg, 15 01 02 – 8,453Mg, 15 01 04 – 2,411Mg,  

                                         15 01 07 – 23,238Mg, 19 12 01 – 4,133Mg, 19 12 02 – 2,645Mg) 

20 02 01 – 43,44 Mg  

20 03 07 – 65,68 Mg  

16 01 03 – 7,85 Mg 

15 01 07 – 26,56Mg  

RAZEM – 950,93Mg 
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2019 rok 

 

I półrocze 2019 r. 

20 03 01 – 314,78Mg  

20 01 99 – 30,78Mg (w tym 15 01 01 – 5,678Mg, 15 01 02 – 10,012Mg, 15 01 04 – 3,287Mg,  

                                         15 01 07 – 31,834Mg, 19 12 01 – 4,489Mg, 19 12 02 – 2,756Mg) 

20 02 01 – 18,36Mg  

20 03 07 – 46,74Mg 

20 01 23* - 0,058Mg 

20 01 35* - 2,053Mg 

20 01 36 – 0,799Mg 

17 01 07 – 3,35Mg 

16 01 03 – 11,45Mg 

15 01 07 – 41,12Mg  

II półrocze 2019 r. 

20 03 01 – 321,59Mg  

20 01 99 – 46,18Mg  

20 02 01 – 44,50Mg  

20 03 07 – 44,20Mg 

20 01 23* - 0,320Mg 

20 01 35* - 1,290Mg 

20 01 36 – 0,590Mg 

15 01 07 – 44,04Mg  

RAZEM – 972,20 Mg 

2020 rok 

20 03 01 – 584,04Mg  

20 01 99 – 80,36Mg  

20 02 01 – 68,82Mg  

20 03 07 – 30,78Mg 

20 01 35* – 2,81Mg 

20 01 36 – 0,59Mg 

20 01 01 – 2,58Mg 

20 02 03 – 6,20Mg  

16 01 03 – 12,04Mg 
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15 01 07 – 94,50Mg  

15 01 01 – 13,70Mg  

RAZEM – 896,42 Mg 

25. Wykonawca będzie dysponował sprzętem zapewniającym prawidłowe wykonanie 

zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska                  

z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania 

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

26. Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie trwania realizacji zamówienia: 

1) Wykonawca ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w niezbędne worki do 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych najpóźniej na 7 dni przed pierwszym odbiorem 

odpadów, w ilości po jednym worku każdego koloru dla każdej nieruchomości  

w zabudowie jednorodzinnej. Wraz z workami należy dostarczyć harmonogram odbioru. 

W trakcie odbioru odpadów Wykonawca będzie cyklicznie wyposażał w nowe worki 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w ilości adekwatnej 

do ilości worków odebranych z odpadami, chyba że właściciel nieruchomości uzasadni 

potrzebę większej ilości worków, wówczas Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia 

potrzebnej ilości worków. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu raportów miesięcznych 

zawierających informację o ilości i rodzaju odebranych odpadów i dostarczonych worków   

w terminie do 15 – tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy raport. 

3) Wykonawca odpowiada za informowanie o zasadach i terminach odbierania 

poszczególnych rodzajów odpadów i dystrybucję innych dokumentów związanych z 

systemem gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Modliborzyce, o ile nie 

wymagają one potwierdzenia odbioru. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia mieszkańców, na ich wniosek,  

w pojemnik na odpady zmieszane. Koszt udostępniania pojemników ponosi 

wnioskodawca, a sposób udostępniania takich pojemników, ilość oraz pojemność 

określona zostanie w umowie zawartej pomiędzy wnioskodawcą (właścicielem 

nieruchomości) a Wykonawcą.  

5) Wykonawca zobowiązuje się również do utrzymania właściwego stanu sanitarnego  

i porządkowego miejsc zbierania odpadów, w szczególności poprzez zabranie odpadów 

leżących w pobliżu pojemników lub altany śmietnikowej i jej otoczenia oraz dostawionych 

na pojemnikach worków z odpadami komunalnymi zmieszanymi (na nieruchomości 

istnieje możliwość dostawienia tego rodzaju worków z odpadami komunalnymi 
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zmieszanymi w przypadku gdy pojemność pojemnika w danym okresie będzie 

niewystarczająca), jak również przedstawienie Zamawiającemu informacji (jeden raz w 

miesiącu) dotyczących miejsc odbioru tego rodzaju worków (adres nieruchomości i ilość 

dostawionych worków), informacje te mogą zostać wykorzystane na potrzeby postępowań 

kontrolnych w zakresie zgodności zadeklarowanej z faktyczną ilością osób 

zamieszkujących daną nieruchomość.  

6) W przypadku zgłoszenia nieodebrania odpadów komunalnych w terminie wskazanym  

w harmonogramie bądź innego przypadku niewykonania obowiązków wynikających  

z umowy, w szczególności niedostarczenia worków lub nie zapewnienia właściwego stanu 

sanitarnego i  porządkowego miejsc zbierania odpadów, strony zgodnie ustalają, że 

przypadki te zostaną rozpatrzone w ramach postępowania reklamacyjnego. Wykonawca 

jest zobowiązany do niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak, niż  

w ciągu 24 godzin od otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia telefonicznie, faksem 

lub drogą mailową. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji należy niezwłocznie 

przekazać Zamawiającemu faksem na numer 15/8717102 lub adres e-mail Zamawiającego 

– sekretariat@modliborzyce.pl 

7) Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Modliborzyce. W okresach gdzie 

panują niekorzystne warunki atmosferyczne, w szczególności w sezonie zimowym gdy 

odbiór odpadów zgodnie z harmonogramem jest niemożliwy Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie odebrać odpady, nie później niż w następnym dniu roboczym, 

w którym droga stała się przejezdna. O zaistniałej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie poinformować Zamawiającego. Usługa obejmuje również zorganizowanie 

środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów komunalnych z punktów 

adresowych o trudnej lokalizacji. 

8) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru 

odpadów, odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

9) Wszystkie odpady objęte zamówieniem z terenu gminy Modliborzyce Wykonawca 

zobowiązany  jest zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami i Planem 

gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego.  

10) Wykonawca jest zobowiązany do weryfikowania poprawności prowadzonej segregacji. 

W przypadku gdy osoba, która zadeklarowała, iż będzie prowadziła segregację a gromadzi 

odpady w sposób zmieszany lub prowadzi segregację w sposób niezgodny  

z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

mailto:sekretariat@modliborzyce.pl
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Modliborzyce, Wykonawca jednokrotnie informuje w/w osobę, jakie odpady powinny 

znajdować się w wyznaczonym worku lub pojemniku oraz sporządza dokumentację 

fotograficzną, stanowiącą materiał do prowadzonego w następstwie stwierdzenia 

niedopełnienia obowiązku segregacji postępowania administracyjnego, a także wprowadza 

informację o tej osobie (imię, nazwisko, adres zamieszkania) na stosowną listę, którą 

niezwłocznie przedkłada, wraz z dokumentacją Zamawiającemu.  

27. Obowiązki Wykonawcy w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej  

z działalnością objętą zamówieniem: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia szczegółowej dokumentacji w wersji 

papierowej i elektronicznej, związanej z działalnością objętą zamówieniem  

i przekazywanie jej Zamawiającemu w systemie miesięcznym, w terminie do 15 – tego 

dnia miesiąca następującego po miesiącu objętym sprawozdaniem. Dokumentacja 

obejmuje:  

a) ilość, rodzaj i wielkość pojemników odbieranych z danej nieruchomości, 

b) wskazanie osób, które zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny  

z Regulaminem i złożonymi do Zamawiającego deklaracjami (w tym nie zbierają 

selektywnie odpadów) w odniesieniu do danych udostępnianych cyklicznie przez 

Zamawiającego, 

c) przekazanie kart przekazania odpadów oraz ewidencji odpadów odebranych w 

danym miesiącu i przekazanych do instalacji do przetwarzania odpadów oraz 

innych dokumentów potwierdzających ilość odebranych odpadów komunalnych 

oraz tras przejazdu. 

d) przekazanie kart i ewidencji odpadów odebranych z PSZOK-u. 

2) Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni od podpisania umowy oprogramowanie 

pozwalające na bieżący odczyt monitoringu z GPS oraz dostęp do archiwalnych 

danych. Nie dozwolona jest technologia monitorowania pojazdów oparta na 

oprogramowaniu Adobe Flash Player. Nowe systemy operacyjne Windows 10 nie 

zezwalają na użytkowanie tego oprogramowania ze względu na systemy 

bezpieczeństwa. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu rocznego 

sprawozdania, zgodnych z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 r. poz. 888).  
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4) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad poufności co do informacji 

pozyskanych w związku z realizacją Umowy, w szczególności do przestrzegania 

przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym należytego zabezpieczenia 

i ochrony tych danych. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w 

żaden inny sposób lub w innym celu niż do wykonywania umowy, w szczególności 

zakazuje się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub marketingowych.  

28. Wykonawca obowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający 

utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do: 

1) zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas 

dokonywania odbioru, 

2) uprzątnięcia i odbierania odpadów z miejsc ich gromadzenia, w tym także tych 

odpadów, które nie zostały umieszczone w pojemnikach. 

29. Wykonawcę obowiązuje: 

1) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi 

odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości,  

2) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypywaniem w trakcie transportu,  

w przypadku wysypywania się odpadów Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypywania (zabrudzeń, 

plam itd.),  

3) zapewnienia odpowiedniego stanu sanitarnego (mycie i dezynfekcja) pojazdów 

używanych do realizacji zamówienia,      

4) Wykonawca winien dysponować sprzętem umożliwiającym odbiór odpadów 

komunalnych z nieruchomości położonych przy drogach nie spełniających parametrów 

dróg publicznych, 

5) Wykonawcę obowiązuje poddanie się doraźnej kontroli Zamawiającego, również 

poprzez ważenie środka transportu przeznaczonego do odbioru odpadów komunalnych 

z terenu gminy Modliborzyce przed rozpoczęciem zbiórki odpadów na terenie gminy 

oraz po jej zakończeniu przed przekazaniem odpadów do instalacji do przetwarzania 

odpadów. 

30. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) w zakresie: 

90500000-2 – Usługi związane z odpadami 

90511000-2 – Usługi wywozu odpadów 

90512000-9 – Usługi transportu odpadów 

90533000-2 – Usługi gospodarki odpadami 
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90514000-3 – Usługi recyklingu odpadów 

31. Zamawiający nie dokonuje podziału na części zamówienia z uwagi na względy techniczne, 

organizacyjne i ekonomiczne, a także z uwagi na brak podziału obszaru gminy na sektory. 

32. Wymagania określone w art. 95 Pzp. 

    Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

stosunku pracy osób do wykonywania następujących czynności związanych z realizacją 

zamówienia: 

− opróżniania pojemników, załadunku worków do pojazdów specjalistycznych 

przystosowanych do odbioru odpadów, 

− kierowania pojazdami specjalistycznymi służącymi do wykonania zamówienia.  

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy zostały określane w projektowanym postanowieniu umowy  

stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.  

33. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze Projektowane postanowienia umowy 

(„PPU”) stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. 

Rozdział 3 

PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. 

 

Rozdział  4 

PODWYKONAWCY 

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcom, 

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w Formularzu ofertowym tej części 

zamówienia, której realizację powierzy Podwykonawcy oraz podania nazw proponowanych 

Podwykonawców jeżeli są już znani. 

2. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy               

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

3. Szczegółowe wymagania w zakresie Podwykonawstwa znajdują się w Projektowanym 

Postanowieniu Umowy („PPU”) – stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ. 

Rozdział 5 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWNIENA  

 

1. Termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy. 
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2. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia jest dniem podpisania umowy, z zastrzeżeniem 

przypadku, gdy umowa zostanie podpisana przed 01.01.2022 r. – wtedy datą rozpoczęcia 

realizacji umowy jest 1 stycznia 2022 r.  

 

Rozdział 6 

INFORMACJA 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. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta 

Wykonawcy), odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 

oraz poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@modliborzyce.pl 

3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami w sprawach: opisu 

przedmiotu zamówieni Agnieszka Wachulak, ds. zamówień publicznych: Marta Krasowska-

Głowala adres e-mailowy: zamowienia@modliborzyce.pl 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.  

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

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach 

korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP. Zasady składania 

ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich 

wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się 

z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o 

udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu 

miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal 

konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal%20oraz%20poczty%20elektronicznej................................
https://epuap.gov.pl/wps/portal%20oraz%20poczty%20elektronicznej................................
mailto:zamowienia@modliborzyce.pl
mailto:zamowienia@modliborzyce.pl
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do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. 

W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich 

funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu 

przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: 

− specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, 

− format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w  formacie HTML 

z kodowaniem UTF-8, 

− oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas 

serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,  

−  integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego 

mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do 

Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego 

Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest 

powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest 

zawarta informacja o dacie doręczenia.  

System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:  

 Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,  

 Mozilla Firefox od wersji 15,  

 Google Chrome od wersji 20. 

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do 

komunikacji” wynosi 150 MB.  

7. 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.  

8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik  do 

niniejszej SWZ. Podczas komunikacji przez miniPortal i ePUAP należy posługiwać się ID 

postępowania wskazanym w załączniku do SWZ oraz dostępnym na stronie postępowania w 

miniPortalu. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w 

miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki 

Postępowania. 

9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami (za wyjątkiem składania ofert) w szczególności składanie oświadczeń, wniosków 
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(innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularze do komunikacji” dostępnego na 

ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z 

niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED 

lub ID postępowania).  

10. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, e-mail  zamowienia@modliborzyce.pl 

11. Dokumenty elektroniczne (za wyjątkiem ofert), składane są przez Wykonawcę za 

pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza 

również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, 

na wskazany w ust. 10 adres e-mail.   

12. Zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu 

ofertowym Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę wskazując ten adres w ofercie  i 

zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania postępowania. 

Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty 

elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały doręczone skutecznie, a Wykonawca 

zapoznał się z ich treścią. 

13. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 

komunikacji) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mail: 

zamowienia@modliborzyce.pl z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  

14. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 

terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku 

gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku 

udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu 

składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

15. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o 

dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania.  

16. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 

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

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

mailto:zamowienia@modliborzyce.pl
mailto:zamowienia@modliborzyce.pl
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zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

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

wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

Rozdział 7 

PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z przyczyn, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy; 

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 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) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi cudzoziemców, o którym 

mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 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 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;  
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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 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 PZP, 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 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) nie podlegają wykluczeniu z przyczyn, o których mowa w art. 109 ust. 1: 

a) pkt 1) „który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 

pkt 3, 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 ubezpieczenia społeczne lub 

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

spłaty tych należności”; 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjzgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjzgu
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b) pkt 4) „w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza 

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

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury”; 

3) spełniają warunki udziału w postępowaniu:  

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,            

o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

1) wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021. poz. 888 r. ze zm.) w zakresie wszystkich rodzajów 

odpadów objętych niniejszym postępowaniem, 

2)  aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty,  

produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO)  

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.  

U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.) 

W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek będzie spełniony, jeżeli co 

najmniej jeden z wykonawców wspólnie  ubiegających się o udzielenie zamówienia 

posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są  

wymagane. 

c) uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie 

d) zdolności technicznej lub zawodowej  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w  okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał lub wykonuje:  

− co najmniej (1) jedną usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres  

minimum 12 miesięcy polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu  

odpadów komunalnych, 

2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie 

postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie 

przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów 
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technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy 

może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. Zgodnie z art. 118 PZP 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 podmiotów 

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 

prawnych. 

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

doświadczenia, wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby 

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

są wymagane. 

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

składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotów 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. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

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

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. 

7. 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 
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przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

8. 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. 

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

udzielenie zamówienia. 

Rozdział 8 

PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE  

 

1. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących 

podmiotowych środków dowodowych: 

1) oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), 

sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy 

formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, 

str. 16) zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ” – wg Załącznik nr 2 do 

SWZ.  

a)  Oświadczenie JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo 

zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

b) Wykonawca wypełnia cześć II, III, IV oraz VI formularza. Zamawiający wymaga aby 

Wykonawca w części IV JEDZ wypełnił tylko sekcję α formularza i nie wypełniał żadnej z 

pozostałych sekcji w części IV. 

c) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać 

z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają 

wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. 

d) Wykonawca może przygotować JEDZ z wykorzystaniem narzędzia ESPD. Jednolity 

Dokument przygotowany przez Zamawiającego z wykorzystaniem narzędzia ESPD dla 

przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w 

miejscu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SWZ. W celu wypełnienia 
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własnego oświadczenia w formie JEDZ z wykorzystaniem narzędzia ESPD, Wykonawca 

powinien wykonać kolejno następujące czynności: 

− pobrać plik w formacie xml ze strony Zamawiającego – stanowiący załącznik Nr 2 do 

SWZ, który po zaimportowaniu do narzędzia dostępnego pod adresem: 

https://espd.uzp.gov.pl umożliwi wypełnienie JEDZ za pomocą powyższego narzędzia i 

w zakresie wskazanym przez zamawiającego (Uwaga: Jest to rozwiązanie jedynie 

fakultatywne, Wykonawca może przygotować JEDZ w innej formule dopuszczonej w 

ustawie i niniejszej SWZ). 

− wskazać, że podmiot korzystający z narzędzia jest Wykonawcą;  

− zaznaczyć czynność zaimportowania ESPD;  

− załadować pobrany plik, wybrać państwo Wykonawcy i przejść dalej, do wypełniania 

JEDZ, 

−   po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego 

JEDZ, Wykonawca podpisuje dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem 

świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi 

bezpieczeństwa określone w ustawie. 

Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełniania Jednolitego 

Dokumentu, znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), 

dostępnych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl, Repozytorium wiedzy w zakładce 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. 

e) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ 

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. 

f) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem JEDZ, także oświadczenie 

JEDZ 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. 

g) Wykonawca może wykorzystać JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe. 

h) dokument JEDZ musi zostać złożony w postaci elektronicznej opatrzonej 

https://espd.uzp.gov.pl/
http://www.uzp.gov.pl/
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kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentowania 

odpowiednio wykonawcy/każdego wykonawcy występującego wspólnie/innego podmiotu. 

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w:  

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne tytułem środka karnego – wystawionej nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed jej złożeniem; 

3) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 t.j.), 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  

- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ;   

4) 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; 

5) 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 
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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; 

6) 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; 

7) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 

wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, 

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących 

płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.),                          

- wg  Załącznika nr 5 do SWZ. 

8) wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1439 z 

późn. zm.) w zakresie  wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem.  

9) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w 

opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO) zgodnie z wymogami ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.)  

10) wykazu usług potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa 

w rozdziale 7 pkt 1 ppkt 3) l. d) SWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających 

się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz 

załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 
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Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie/są wykonywane należycie 

są:  

 referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 

usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są 

wykonywane.  

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; 

lub  

 oświadczenie wykonawcy;  jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa 

oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania 

dokumentów wskazanych powyżej. 

2. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z 

innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten 

bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których 

wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. 

3. Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt.1 ppkt 1) - 7) SWZ składa Wykonawca, każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz każdy podmiot na 

którego zdolnościach lub sytuacjach polega Wykonawca. 

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast: 

1) informacji, o której mowa w pkt.1 ppkt 2) SWZ – składa informację z odpowiedniego 

rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 

108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy; 

2) zaświadczenia, o którym mowa w pkt.1 ppkt 4) SWZ, zaświadczenia albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa pkt. 1 w pkt 5) SWZ, lub odpisu 

albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt.1 ppkt 6) SWZ – składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
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a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 

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

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

podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

5. Dokument, o którym mowa w pkt 4 ppkt 1) SWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 ppkt 2) SWZ, powinny 

być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

6.  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 4 SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 

wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 

ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, 

lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma 

przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 

administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Terminy wskazane w 

pkt. 5 SWZ stosuje się. 

7. Zamawiający nie wezwie wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

a) 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 JEDZ, o którym mowa w pkt 1 ppkt1) SWZ, dane 

umożliwiające dostęp do tych środków; podmiotowym środkiem dowodowym jest 

oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi JEDZ, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1) 

SWZ. 

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

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

aktualność. 

9. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 

10. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz                           

z tłumaczeniem na język polski. 
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Rozdział 9 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

Rozdział 10 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca jest związany z ofertą 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do 

dnia 13.02.2022 r.  

Rozdział 11 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 

 

1. Oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w formie Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia (dalej zwanego „JEDZ”), podmiotowe środki dowodowe, w tym 

oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o 

których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, 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. 

2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 1 SWZ, 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.  

3. Dokumenty elektroniczne, przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu, służącym do 

złożenia JEDZ i oferty wraz z załącznikami przez wykonawcę, jest za pośrednictwem 
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„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego również na miniPortalu. https://miniportal.uzp.gov.pl/  

4. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez 

Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego 

postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, 

na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

5. Ofertę wraz z załącznikami (w tym JEDZ – oświadczenie składane na wezwanie 

zamawiającego) należy złożyć w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, o której mowa w 

rozdziale 1 pkt 4 ppkt 2) SWZ. 

6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku obcym musi być 

złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

8. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

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

    Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią „Instrukcji użytkownika” przed 

złożenie oferty. Składając ofertę Wykonawca akceptuje treść ww. „Instrukcji użytkownika”.  

9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, przekazuje się w wydzielonym              

i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajny” 

dokument stanowi „tajemnice przedsiębiorstwa”,  a następnie wraz z plikami stanowiącymi 

jawną część oferty (oferta wraz z załącznikami nieobjętymi tajemnicą przedsiębiorstwa) należy 

ten plik zaszyfrować.  

a) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez 

Wykonawcę dokumentów określonych, jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

b) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy. 

10. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) formie 

elektronicznej, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
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11. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) Formularz Ofertowy - dokument składany w postaci elektronicznej, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez osobę uprawnioną, o której mowa w rozdziale 1 ust 4 pkt 2) SWZ, 

wraz z wymaganymi załącznikami, sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego 

Załącznika nr 1 do SWZ. 

a) W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1 do SWZ, 

powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. 

b) Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu na zasadach regulowanych przepisami 

art. 128 ust. 1 ustawy, tym samym brak złożenia Formularza ofertowego lub złożenie 

Formularza ofertowego niezawierającego wszystkich wymaganych przez 

zamawiającego informacji, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 

pkt 6 ustawy; 

2) dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania wykonawcy (forma pełnomocnictwa została wskazana w 

rozdziale 1 pkt. 4 ppkt 2) SWZ) – w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną 

osobę niż umocowaną w dokumencie rejestrowym wykonawcy; 

3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego o którym mowa w rozdziale 7 pkt. 5 SWZ - jeżeli 

wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego,  

4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli 

dotyczy). 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi lub roboty budowlane do 

realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani 

dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy/roboty wykonają 

poszczególni wykonawcy. Wykonawcy składają oświadczenia (o ile dotyczy) w oryginale w 

postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji 

określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym 

dokumencie. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. 

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

13. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 
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udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 

użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

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

wycofać złożonej oferty. 

Rozdział 12 

TERMIN SKAŁADANIA OFERT  

 

1. Ofertę należy złożyć, przez miniPortal  za pośrednictwem ePUAP do dnia 16.11.2021 r., do 

godziny 10:00. Szczegółowy sposób składania ofert określa rozdział 11 SWZ. 

2. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 PZP. 

 

Rozdział  13 

OTWARCIE OFERT 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2021 r., o godzinie 11:00.  

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. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

4. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii 

tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający 

poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni 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. 

Rozdział 14 

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY  
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1. Wykonawca poda cenę w Formularzu Ofertowym, sporządzonym według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. Cena musi uwzględniać wszystkie  aspekty związane ze 

zbiórką, transportem i zagospodarowaniem odpadów. 

2. Wykonawca podaje cenę jednostkową netto za 1 Mg odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych, w tym dostarczenie i wymiana worków do gromadzenia odpadów komunalnych 

w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku. 

3. Cenę ofertowa brutto Wykonawca wyliczy w oparciu o cenę jednostkową oraz złożony 

szacunkowy zakres usług określony w formularzu oferty uwzględniając właściwą stawkę 

podatku od towarów usług (VAT). 

4. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla  

prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki  

wynikające z obowiązujących przepisów. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia  

między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych  

polskich (PLN). 

6. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto jaką poniesie 

na realizację przedmiotu zamówienia wg szacunków przyjętych przez Zamawiającego, 

przy czym rozliczenie z Wykonawcą będzie prowadzone za faktycznie zrealizowane 

usługi. 

7. Jeżeli złożono ofertę, 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. 

Wykonawca składając taką ofertę  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. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojtg4ytm


Strona 39 z 46                        

 

8. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z wzorem umowy stanowiący Załącznik nr 6 do 

SIWZ. 

Rozdział 15 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH  KRYTERIÓW  I SPOSOBU  

OCENY OFERT 

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących  

kryteriów oceny ofert: 

 

Lp. Nazwa kryterium 
Znaczenie 

kryterium (w %) 

1. Cena (PC ) 60% 

2. Termin płatności faktury  VAT (PT) 40% 

 

 

2. Punkty za kryterium „Cena”  

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty.  

Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę tj. 60 

punktów a pozostałe oferty będą oceniane według następującego wzoru: 

 
                                najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu 

 PC=   --------------------------------------------------------- x 60 

      cena oferty badanej 

 

gdzie: PC -ilość punktów za kryterium cena 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

 

3. Punkty za kryterium „Termin płatności faktury” 

W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 40 punktów, które zostaną przypisane ofercie 

tego Wykonawcy, który oferuje termin płatności za fakturę 30 dni tj. najdłuższy terminem 

płatności.  

 

 

 

 

Punktacja w tym kryterium będzie następująca:  
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Termin płatności faktury 

Oferta wykonawcy, który oferuje termin 

płatności za fakturę: 

Liczba punktów  

30 dni 40 

21 dni 20 

14 dni 10 

7 dni 0 

 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu płatności krótszego niż 7 dni 

Zamawiający ofertę odrzuci. 

W przypadku, gdy liczba dni nie zostanie przez Wykonawcę wpisana, Zamawiający uzna, że 

termin płatności Wykonawca deklaruje na minimalny, co jest równoznaczne z przyznaniem 0 pkt 

w tym kryterium. 

 

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (PS) 

obliczoną na podstawie wzoru:  

PS = PC + PT 

gdzie:  

PS – łączna ilość punktów oferty ocenionej, 

PC  – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 

PT  –  liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin płatności faktury” 

 

 

Rozdział 16 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą. 

2. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

3. Stosownie do art. 253 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający niezwłocznie po wyborze 

najkorzystniejszej oferty informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli  

oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego 

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

są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Wykonawcach, których 



Strona 41 z 46                        

 

oferty zostały odrzucone. 

4. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 3 tiret pierwszy SWZ, 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://modliborzyce.pl w zakładce                      

- Zamówienia publiczne - 

 

Rozdział 17 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie 

to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                           

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

4. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania 

i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać 

najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

 

Rozdział 18 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) stanowią Załącznik nr 6 do SWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie 

art. 454-455 ustawy PZP oraz Projektowanych Postanowienia Umowy. 

 

 

Rozdział 19 

 

https://modliborzyce.pl/
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INFORMACJE DOTYCZĄCE  

ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Rozdział 20 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY  

PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  

 

 

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, 

przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP. 

2. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy;  

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje 

zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w 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. 

4. Odwołanie wnosi się w terminie:  

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej;  

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. 
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5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na 

stronie internetowej. 

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, 

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

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 

Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. 

 

Rozdział 21 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

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

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z 

późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Modliborzyce, reprezentowana 

przez Burmistrza Modliborzyc (adres: Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce; kontakt: 

adres e-mail: sekretariat@modliborzyce.pl , telefon kontaktowy (15) 8715 079; 

2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych (IOD): e-mail: inspektor@cbi24.pl   

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn.: „Odbiór                       

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

na terenie gminy Modliborzyce”,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym. 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

file:///C:/Users/UlaK/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/P0UU25SI/sekretariat@modliborzyce.pl
mailto:inspektor@cbi24.pl
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6)  trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

9) posiada Pani/Pan:  

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

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO (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); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;  

10) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
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c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

11)  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z 

RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem 

właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

 

Rozdział 22 

INFORMACJE DODATKOWE  

 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach 

obcych. 

4. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.  

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

6. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy PZP. 

7.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy PZP. 

9. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 

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

93 ustawy PZP. 

10. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.  

11. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 

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

2 ustawy Pzp.  

12. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach 

obcych.  
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Rozdział 23 

ZAŁACZNIKI DO SWZ 

 

Integralną częścią SWZ są załączniki: 

Załącznik nr 1  Wzór Formularza ofertowego. 

Załącznik nr 2   Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w 

formacie .pdf (poglądowo) oraz w formacie .xml do pobrania przez 

Wykonawcę i zaimportowania w serwisie ESPD. 

Załącznik nr 3             Wzór wykazu usług.  

Załącznik nr 4  Wzór oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 

ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

Złącznik nr 5             Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w 

oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale 8 SWZ, w zakresie 

podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

Zamawiającego.  

Załącznik nr 6 wzór Projektowane Postanowienia Umowy  („PPU”) 

Załącznik nr 7  wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się                        

o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust 4 ustawy 

PZP  – jeżeli dotyczy 

Załącznik Nr 8  ID postępowania na miniPortalu. 

  


