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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

1. Gmina Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn,  

k. Częstochowy województwo śląskie,  Numer telefonu: 34 3285-076,  

fax. 34 3285-057  

Adres strony internetowej: www.olsztyn-jurajski.pl  

Adres poczty elektronicznej:  sekretariat@olsztyn-jurajski.pl  

Adres skrzynki ePUAP: /M9833SUBMG/SKRYTKAESP 

2. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której 

będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 

https://www.olsztyn.bip.jur.pl/  

 

II. 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.2021 poz. 1129 z późn.zm.) zwanej dalej „p.z.p.”, oraz 

aktów wykonawczych do p.z.p., o wartości zamówienia równej progowi 

unijnemu lub większej. 

2. Rodzaj zamówienia: usługi. 

3. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem klasycznym w rozumieniu art. 7 pkt 33 

p.z.p.  

4. Zamawiający, zgodnie z art. 139 p.z.p., przewiduje tzw. „procedurę 

odwróconą”, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona 

kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, 

w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w 

postępowaniu. 

5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

przeprowadzenia negocjacji. 

6. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia przekracza progi unijne, o 

których mowa w art. 3 ustawy p.z.p. 

7. Podstawa prawna opracowania SWZ:  

a) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

2021 poz.1129 z późn. zm.)  

b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 

r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415)  

c) Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 styczna 2021 

r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, 

równowartości w złotych  kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego 

w stosunku do euro stanowiącego podstawę do przeliczenia wartości zamówień 

publicznych lub konkursów.  

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia 

(SWZ) stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021 poz. 1129 z późn.zm.) oraz przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 

ze zm.)  

9. Informacje dotyczące miejsca publikacji ogłoszenia:  

Strona internetowa prowadzonego postepowania: https://miniportal.uzp.gov.pl 

http://www.olsztyn-jurajski.pl/
mailto:sekretariat@olsztyn-jurajski.pl
https://www.olsztyn.bip.jur.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usługi odbierania odpadów 

komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn”  

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu 

Zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 1 do SWZ 

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV 

90500000 - 2 Usługi związane z odpadami  

90511000 - 2 Usługi wywozu odpadów 

90533000 - 2 Usługi gospodarki odpadami  

90512000 – 9 Usługi transportu odpadów 

90513100 - 7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw  

domowych  

90514000 - 3 Usługi  recyklingu odpadów 

34928480 - 6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci  

4. Program ze środków Unii Europejskiej:  Zamówienie nie jest finansowane 

ze środków Unii Europejskiej.  

 

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

V. PODWYKONASTWO  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom)  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.  

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na 

tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.  

4. Szczegółowe zapisy odnośnie podwykonawstwa, zawarto we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej SWZ  

 
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

1. Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące 

2. Termin rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy (przewidywany termin rozpoczęcia 

świadczenia usługi odbioru odpadów 01.01.2022 r.) 

3. Termin zakończenia: 31.12.2023 r. z zastrzeżeniem postanowień wskazanych w 

pkt. 4 i 5  

4. Umowa będzie realizowana w terminie wskazanym w pkt 1, jednak nie dłużej niż 

do dnia (włącznie z tym dniem), w którym wynagrodzenie Wykonawcy za realizację 

podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia, osiągnie wartość brutto wskazaną 

w § 7 ust. 2 Załącznika nr 10 do SWZ, lub do wyczerpania minimalnej do odbioru i 

zagospodarowania w ramach podstawowego zakresu zamówienia łącznej masy 

odpadów, określonej w § 7 ust. 3 załącznika Nr 10 do SWZ,  

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w 

§ 7 ust. 18-22 załącznika nr 10 do SWZ, Wykonawca jest zobowiązany realizować 
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przedmiot zamówienia w terminie wskazanym w pkt 1, do dnia (włącznie z tym 

dniem) wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji, określonego w § 7 ust. 

19 załącznika nr 10 do SWZ. 

 

VII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIEŁU W POSTĘPOWNIU  

 

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

dotyczące: 

1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

➢ Warunek ten zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca posiada:  

a) Uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem tj. 

aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn zgodnie z art. 9 

c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 

2021 poz. 888 z późn. zm.), 

b) aktualne zezwolenie na odbiór i transport odpadów, wydane przez właściwy organ, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 779 ze zm.), 

c) aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym  

i elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1893). 

d) aktualny wpis do „Rejestru podmiotów prowadzących produkty, produkty 

w opakowaniach i gospodarujących odpadami” - BDO. 

1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

1.4. zdolności technicznej lub zawodowej 

a) doświadczenie zawodowe  

➢ Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu 

ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,  

posiada wiedze i doświadczenie w zrealizowaniu: 

- co najmniej 1 usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów 

komunalnych zmieszanych o łącznej ilości minimum 1000 Mg/rok     

- co najmniej 1 usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów 

komunalnych segregowanych  o łącznej ilości minimum 1500 Mg/rok     

Powyższy punkt należy opisać w przedłożonym wykazie wg załącznika nr 6 do SWZ 

Uwagi:  

− Wykonawca może się posługiwać doświadczeniem uzyskanym w ramach 

realizacji zamówienia przez konsorcjum, którego był członkiem, wyłącznie w 

zakresie faktycznie przez niego wykonanym.  

− Warunek ten ma być spełniony:  

− samodzielnie przez wykonawcę, lub  
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− przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedzę i 

doświadczenie, i który zrealizuje te usługi,   

b) potencjał techniczny 

Wykonawca w celu realizacji zamówienia musi dysponować pojazdami, 

spełniającymi wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w liczbie: 

 

Lp. Nazwa i opis wymaganego pojazdu Wymagana liczba 

(co najmniej)  

1 pojazd typu śmieciarka do odbioru 
zmieszanych odpadów komunalnych z 
pojemników o pojemności 120 l, 240 l, 
360l, 1100 l  

 

2 szt. 

2 pojazd  typu śmieciarka do odbioru 
odpadów gromadzonych w sposób 
selektywny z pojemników lub worków  
 

 

 2 szt.  

3 pojazd ciężarowy przystosowany do 
odbioru odpadów wielkogabarytowych 
 

 

2 szt. 

4 pojazd dostosowany do przewozu  

kontenerów 7m3 

 

1 szt. 

5 pojazd mniejszy gabarytowo do odbioru 
odpadów komunalnych z posesji o 
utrudnionym dojeździe dla śmieciarki. 
 

 

2 szt. 

 

Powyższy punkt należy opisać w przedłożonym wykazie potencjału technicznego wg 

załącznika nr 5 do SWZ 

 

2. Powoływanie się na zasoby innych podmiotów (podmiotów trzecich)  

2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych 

2.2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, oświadczenie podmiotu udostępniającego 

zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w 

jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

2.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do SWZ  
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2.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w art.118 ust.3 

ustawy p.z.p. potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 

udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 

określa w szczególności: 

a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu 

udostępniającego zasoby, 

b. sposób i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez 

niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy 

wykonywaniu zamówienia,  

c. czy i w jakim zakresie podmiot udostepniający 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.  

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

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane.  

2.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału 

w postępowaniu o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy p.z.p. oraz, jeżeli to 

dotyczy kryteriów selekcji, a także bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.  

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

wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 

poniesioną przez zmawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów 

chyba, że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.  

2.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia zamawiający żąda aby, wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wskazał, 

że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

Uwaga. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, 

powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających 

zasoby, jeżeli na etapie składania ofert, nie polegał on w danym 

zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby.  

 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWNIA  

Obligatoryjne przesłanki wykluczenia art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p.  

1. Z  postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1.1. 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, 
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c. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 

lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa 

w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub 

utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub 

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

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

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym 

mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

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

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

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

Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o 

których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

skarbowe, 

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

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

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

1.2. 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 1.1; 

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; 

1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 

siebie; 

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust.1, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 

niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

2. Fakultatywne przesłanki wykluczenia art. 109 ust. 1 
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Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę  

2.1. który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub 

prawa pracy: 

a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko 

środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym 

mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony 

określony w przepisach prawa obcego, 

b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 

popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny, 

c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 

obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub 

przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę 

pieniężną; 

2.2. 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 lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2.1 lit. a lub b; 

2.3. 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. Działania wykonawcy mające zapobiec jego wykluczeniu z postepowania – środki 

naprawcze – procedura „self- cleaning” 

3.1. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

3.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 

pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-4 ustawy p.z.p jeżeli udowodni zamawiającemu, że 

spełnił łącznie następujące przesłanki: 

a. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej 

przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym 

postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

b. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz 

spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując 

odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub 

zamawiającym; 

c. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom 

lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

− zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami 

odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

− zreorganizował personel, 

− wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16901353?cm=DOCUMENT
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− utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania 

przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

− wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i 

odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych 

regulacji lub standardów. 

3.3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 

110 ust. 2 ustawy p.z.p. są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez 

wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy p.z.p., nie są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.  

 

IX. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

 

1. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału postępowaniu 

wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w 

wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, następujących 

podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia  

1.1. odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do 

rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do 

świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania,  

1.2. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

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

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 

przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku 

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

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 

należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert – według proponowanego wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ;  

1.3. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 

Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi zasobami - wg proponowanego wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ;  

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że 

łącznie spełniają ten warunek. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia dokument ten/ dokumenty te składa przynajmniej 

jeden z wykonawców. 

 

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający wezwie 

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w 
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wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, następujących 

podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia  

2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 

art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 p.z.p, 

art. 108 ust. 1 pkt 4 p.z.p, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne tytułem środka karnego, 

art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy  

art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit. b) ustawy dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które 

wymierzono kare aresztu  

art. 109 ust. 1 pkt. 3 ustawy, dotyczącej składania  za przestępstwo lub ukarania 

za wykroczenie, za które wymierzono kare aresztu  

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem 

2.2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 

1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 4 do SWZ; 

2.3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 

pkt 4 ustawy p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 

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

W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie.  

2.4. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych oświadczeniu, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia z 

postępowania wskazanych przez zamawiającego, (Załącznik Nr 7 do SWZ), o 

których mowa w: 

art. 108 ust. 1 pkt 3 p.z.p.  

art. 108 ust. 1 pkt 4 p.zp., dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

art. 108 ust. 1 pkt 6 p.z.p.  

art. 109 ust.1 pkt. 2 lit. b) ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które 

wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny  

 art. 109 ust.1 pkt. 2 lit. c) ustawy  

art. 109 ust.1 pkt. 3 ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które 

wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny  

2.5. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na 

zasadach określonych w art. 118 ustawy p.z.p. zamawiający żąda od wykonawcy 

przedstawienia wyżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych 

dotyczących tych podmiotów potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.  

 Uwaga:  
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a. Zamawiający informuje, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia 

odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie 

składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich 

złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na 

dzień ich złożenia. 

b. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, 

zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

c. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych                               

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 

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

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustaw p.z.p, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

 

3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia:  

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność: 

- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca dostarczył dane 

umożliwiające dostęp tych dokumentów. 

4. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków 

dowodowych lub dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 1 rozp. 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 pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez 

zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.  

5. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wykonawcy mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

1. zamiast:  

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o którym mowa w 

Rozdziale IX ust. 2 pkt. 2.1.SWZ – składa informację z 

odpowiedniego rejestru , takiego jak rejestr sadowy , albo , w 

przypadku braku takiego rejestru , inny równoważny dokument 

wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

Dokument, ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesiące przed jego złożeniem 
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2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o 

którym mowa w Rozdziale IX ust. 2 pkt. 2.3 SWZ – składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 

a) 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. 

Dokument, ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed jego złożeniem 

 

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

się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 rozp., o których mowa w art. 128 ust. 6 

ustawy, 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, 2 lit. a i b oraz pkt 3 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. Przepis § 4 ust. 2 rozp.,o którym mowa 128 ust. 6 ustawy 

p.z.p.  stosuje się. 

7. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach art. 118 PZP, mających 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

8. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy 

przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

dopuszczonych w SWZ, w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia 

wydanego na podstawie art. 70 ustawy p.z.p. Podmiotowe środki dowodowe 

sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

 

X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU 

KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI , ORAZ 

INFORMACJIE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI 

ELEKTRONICZNEJ  

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu: 

a. miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

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

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20oraz%20poczty%20elektronicznej1
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c. poczta elektroniczna: przetargi@olsztyn-jurajski.pl  
2. adres skrzynki ePUAP: /M9833SUBMG/SKRYTKAESP 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w 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”. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z 

systemu miniPortal dostępnym pod adresem 

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

Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej 

ePUAP  

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i 

„Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.  

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. Dane postępowanie można wyszukać na Liście  wszystkich postępowań w 

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

zakładki Postępowania. 

8. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy 

składania ofert i wniosków) 

9.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, 

wniosków (innych niż wskazanych w Rozdziale XIII pkt.1), zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP 

oraz udostępnionego przez miniPortal.We wszelkiej korespondencji związanej 

z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się 

numerem postępowania.  

9.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za 

pomocą poczty elektronicznej, e-mail:  przetargi@olsztyn-jurajski.pl 

9.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez wykonawcę za 

pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załącznik. Zamawiający 

dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za 

pomocą poczty elektronicznej na wskazany w pkt. 9.2 adres e-mail. 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 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) 

mailto:przetargi@olsztyn-jurajski.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
mailto:przetargi@olsztyn-jurajski.pl
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XI. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI 

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: w 

sprawach merytorycznych w zakresie przedmiotu zamówienia: Marzena Płatek,                

tel. 34 328 50 76 wew. 24 

2. w sprawach proceduralnych: Agnieszka Celeban, Sylwia Miętkiewicz tel. 34 328 

50 76 wew. 27, e-mail: przetargi@olsztyn-jurajski.pl w godzinach pracy urzędu 

pon., śro., czw, 7.30-15.30, wt.7.30-17.00 pt. 7.30-14.00  

 

XII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UZYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI  

ELEKTRONICZNEJ W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI 

OKRESLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 

Nie dotyczy 

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

1. Złożenie ofert  

1.1. Wykonawca w celu złożenia oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń oraz innych informacji musi posiadać kwalifikowany podpis 

elektroniczny wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, 

będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis 

elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 

5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. 

Dz.U. z 2020 r., poz. 1173 ze zm.). 

1.1. Wykonawca składa ofertę 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 postepowania. Formularzu 

ofert/wniosku wykonawca zobowiązany jest podać adres  skrzynki ePUAP, na 

którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

1.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   

1.3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowanie oferty opisany został w 

„Instrukcja użytkownika systemu miniPortal-ePUAP” dostępnej na 

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

1.4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnice 

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

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r . poz 1913) wykonawca, w 

celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 

odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnice przedsiębiorstwa” a następnie 

wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.  

1.5. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w 

postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

mailto:przetargi@olsztyn-jurajski.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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elektronicznym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi 

ofertę.  

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

1.7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na 

miniPortalu  

1.8. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie 

dokonywać zmiany ani wycofać złożonej oferty.  

1.9. Oferta musi być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

SWZ.  

1.10. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej i 

podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę umocowaną 

do działania w imieniu wykonawcy.  

2. Dokumenty, które wykonawca musi złożyć wraz z ofertą:  
2.1. Wypełniony i podpisany formularz oferty – którego wzór stanowi 

załącznik nr 2 do SWZ  

2.2. Wykonawca dołącza do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia  

JEDZ w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym załącznik nr 3 do SWZ w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego  

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. 

2.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

a. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - wzór załącznik 

nr 8 do SWZ  Dokument ma być złożony z ofertą  tylko w sytuacji gdy 

wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu . 

b. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z 

dokumentami o których mowa w ust. 2, także 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. 

c. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek 

łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

− zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego 

zasoby; 
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− sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego 

zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu 

zamówienia; 

− 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. 

2.4. Pełnomocnictwa (jeśli dotyczy)  

a. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać 

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli 

upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 

prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii notarialnie 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem, uzasadnione do 

reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie 

zamówienia publicznego.   

b. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. 

konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy 

dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione 

do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.  Pełnomocnictwo 

ma być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie 

2.5. Dowód wniesienia wadium  

2.6. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie: 

a. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w 

formie spółki cywilnej, konsorcjum, porozumienia zawartego między 

podmiotami, itp.)  

b. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

JEDZ o którym mowa w ust. 2.2. 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. 

c. JEDZ, o których mowa w ust. 2.2, składa się wraz z ofertą, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.  

d. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych 

zadań przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia.  

e. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie 

/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z 

dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą 

ofertę.  

f. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa 

powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka 
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korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z 

pełnomocnikiem (liderem)  

g. Jeśli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

zostanie wybrana Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców  

h.  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z 

wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi, 

dostawy wykonują poszczególni wykonawcy – wzór oświadczenia 

załącznik nr 9 SWZ.  Oświadczenie ma być podpisane przez każdego z 

wykonawców występujących wspólnie.  

2.7. Informacje zastrzeżone w ofercie – tajemnica przedsiębiorstwa 

a. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.  

b. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

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

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 poz. 1913), jeżeli wykonawca, wraz 

z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 222 ust. 5 ustawy p.z.p. 

c. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 

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.), 

zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do 

upływu terminu na ich wniesienie. 

d. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w 

sposób nie budzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnice 

przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane . 

Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie 

składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. 

poz.1913) Powyższe zasady maja zastosowanie do informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zawartych w szczególności w 

oświadczeniach wyjaśnieniach i dokumentach składanych przez 

wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

przy czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie, że stanowią one 

tajemnicę przedsiębiorstwa  powinna nastąpić prze upływem terminu do 

złożenia przez wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień.  
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2.8. Wymogi formalne dotyczące przygotowania oferty:  

a. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę . 

b. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi 

w dokumentach zamówienia. 

c. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

d. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 

na język polski. 

e. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz 

przedstawionymi przez zamawiającego wzorami (załącznikami), zawierać 

informacje i dane określone w tych dokumentach. 

f. Oferta oraz oświadczenia muszą być czytelne.   

g. Przy sporządzaniu oferty należy zachować zasadę pisemności przy czym 

przez „pisemność” należy przez to rozumieć sposób wyrażenia informacji 

przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można 

odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, 

h. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę tj. osobę 

(osoby) reprezentującą/e wykonawcę, zgodnie  zasadami reprezentacji 

wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną/e do 

reprezentowania wykonawcy. 

i. Jeżeli do podpisywania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, 

elektroniczne kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z 

oryginałem przez wszystkie te osoby. 

j. Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione dokumenty, 

złączniki i oświadczenia wymagane zapisami niniejszej SWZ. 

k. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert. 

l. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający 

ofertę. 

m. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

n. Wykonawca może dokonać zmiany bądź wycofania złożonej oferty. W celu 

skutecznego przeprowadzenia tej czynności wykonawca musi za pomocą 

przewidzianego formularza (na ePUAP lub miniPortalu) wysłać do 

zamawiającego stosowne oświadczenie które potwierdzać będzie wolę 

wykonawcy w zakresie czy to wycofania oferty czy to jej zmiany, wraz z 

dokumentem potwierdzającym umocowanie osoby podpisującej 

oświadczenie do wycofania/zmiany oferty w imieniu wykonawcy. Pismo to 

winno być podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 

o. Uwaga: Wycofanie złożonej uprzednio oferty rozumiane jest jako wycofanie 

całości zaszyfrowanego archiwum, a więc zawierającego wszystkie zawarte 

w nim pliki tj. ofertę, pełnomocnictwa, oświadczenia itp. Taka sytuacja 

powoduje konieczność stworzenia nowego pliku archiwum w formacie np. 

zip,.7Z , które będzie zawierało wszystkie pliki jakie wykonawca 

zobligowany jest złożyć w terminie składania ofert, a więc zarówno te, 

których treść uległa zmianie (np. ze względu na zmianę treści SWZ przez 

Zamawiającego) jak i te, które nie zostały zmienione. Zamawiający nie może 

mieć wglądu w treść archiwum, co do którego wykonawca wyraził wolę 

zmiany. 
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2.9. Uwagi dotyczące postaci składanych dokumentów 

a.  Oferta, oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeśli były wymagane) 

składane są elektronicznie muszą zostać podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym  

b.  Przez dokument elektroniczny lub oświadczenie należy rozumieć 

dokument, oświadczenie, wytworzone/y w postaci elektronicznej, 

zapisane/y w formacie danych np. pdf (zalecany format) bądź innym 

rekomendowanym formatem np. doc, xls, jpg., jpeg i oraz podpisany/e 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym (np. dokument pełnomocnictwa 

przygotowany w formacie elektronicznej, zapisany w formacie danych np. 

pdf a następnie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy).  

c. Przed elektroniczną kopię dokumentu lub oświadczenia należy rozumieć 

oryginalny dokument w formie pisemnej, który zeskanowano do pliku w 

formacie danych np. pdf, a następnie podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym (np. dokument pełnomocnictwa sporządzony w formacie 

pisemnej i podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 

wykonawcy, który został zeskanowany do pliku w formacie np. pdf i 

podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza).  

d. W przypadku składania większej liczby elektronicznych kopii dokumentów 

lub oświadczeń, wszystkie zeskanowane dokumenty można skompresować 

do jednego pliku archiwum (np. zip, 7Z), a następnie skompresowany plik 

podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

e. W przypadku składania większej liczby dokumentów elektronicznych i 

oświadczeń oraz elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń wszystkie 

dokumenty można skompresować do jednego pliku archiwum (np.: zip, 7Z), 

a następnie skompresowany plik podpisać kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Złożony w ten sposób podpis będzie potwierdzał zgodność 

z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów znajdujących 

się w skompresowanym pliku. Należy przy tym pamiętać, że wszystkie 

dokumenty elektroniczne lub oświadczenia znajdujące się 

skompresowanym pliku muszą być przygotowane w sposób opisany w pkt. 

2.9 lit. b 

f. Zaleca się aby w przypadku podpisywania pliku przez klika osób, stosować 

podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajów podpisów 

np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w 

weryfikacji plików.  

g. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z: 

− Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452) 

− Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 

grudnia 2020 r w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 
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innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać 

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

h. W przypadku podpisu jakiegokolwiek dokumentu kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym formatu XAdES (zewnętrzny podpis), niezbędne jest by 

prócz podpisywanego dokumentu był do niego dołączony również plik z tym 

podpisem.  

i. Zamawiający zaleca aby wykonawca  z odpowiednim wyprzedzeniem 

przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody 

podpisywania plików oferty.  

j. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po 

ich podpisaniu wymaganym podpisem. Może to skutkować naruszeniem 

integralności plików co równoznaczne będzie z koniecznością odrzucenia 

oferty w postępowaniu.   

k. Przed wysłaniem oferty, wykonawca dokonuje jednokrotnego 

zaszyfrowania, przygotowanego wcześniej i spakowanego do formatu (np. 

zip. 7Z) katalogu plików (formularz oferty +wymagane załączniki). W 

katalogu tym winny znaleźć się odpowiednio nazwane i podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym wymagane dokumenty (pliki)  

l. Oferta przed wysłaniem, winna być zaszyfrowana z pomocą specjalnej 

opcji/usługi ofertowej przez miniPortal – zgodnie z Instrukcją użytkownika 

systemu miniPortal ePUAP.  

 

XIV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY  

1. Cena oferty stanowi wartość umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia w całym 

zakresie, z uwzględnieniem zapisów § 7 Załącznika nr 10 do SWZ (projektowane 

postanowienia umowne). 

2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu 

oferty ceny brutto (z podatkiem VAT) za realizację całego przedmiotu zamówienia oraz 

określi dla potrzeb Zamawiającego i w celu wystawiania faktury VAT, cenę odbioru i 

zagospodarowania 1 Mg odpadów komunalnych : 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

2)odpadów segregowanych: 

- odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 

opakowaniowe z tektury,  

- odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, 

- odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe 

- odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,  

- bioodpady 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny i 

elektryczny, odpady ceramiczne (umywalki, sedesy, wanny, brodziki) 

- popioły z palenisk domowych 

- przeterminowane leki i chemikalia, 
- zużyte baterie i akumulatory, 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych 

wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane 

uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest 
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wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej ( nie obejmują 

odpadów remontowo-budowlanych, zawierających odpady niebezpieczne- papa, 

smoła, eternity) 

- zużyte opony, 

- inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych 

-odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji w szczególności igły i strzykawki 

- odpady tekstyliów i odzieży odbieranych w miejscu ich wytworzenia (nieruchomości) 

oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK. 

3. Ilości poszczególnych strumieni odpadów zostały określone szacunkowo. 

4. Wykonawca dokona wyceny w oparciu o podane przez Zamawiającego prognozowane 

ilości odpadów. 

5. Cena powinna być podana za pomocą cyfr i słownie w złotych polskich. 

6. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia wszelkich opłat związanych z odbiorem i 

zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Olsztyn. 

8. Cena powinna obejmować koszty wykonania usług bezpośrednio wynikających z 

dokumentacji przetargowej a także koszty innych dostaw, usług lub robót nie ujętych w 

dokumentacji, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia, wszelkie podwyżki cen w okresie realizacji robót, koszty 

wszystkich prac przygotowawczych, oraz wszelkie koszty konieczne do poniesienia, 

celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty 

wyposażenia nieruchomości w niezbędne pojemniki oraz worki. 

9. Cenę podaną w ofercie należy obliczyć uwzględniając pełen zakres zamówienia 

określony w niniejszej specyfikacji (w tym całkowite koszty związane z transportem i 

zagospodarowaniem odpadów oraz wszystkie pozostałe koszty zamówienia, w tym 

koszty wydruków harmonogramów odbioru odpadów oraz ewentualne ich zmiany, jak 

również koszty ich dostarczenia właścicielom nieruchomości. Ponadto w kosztach 

uwzględnia się również opłatę za umieszczenie odpadów na składowisku tzw. opłatę 

marszałkowską - dla masy odpadów, których unieszkodliwienie przez składowanie 

będzie konieczne podczas zagospodarowania odpadów odebranych przez 

Wykonawcę).  

10. Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową 

i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących 

norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których 

nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. 

11. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie 

w walucie polskiej. 

12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13. Ceny jednostkowe usług podane w formularzu oferty mają charakter cen ryczałtowych, 

niezmiennych w całym okresie realizacji.  

14. Zamawiający, na podstawie art. 441 p.z.p, przewiduje możliwość skorzystania z 

prawa opcji. 

15. Zastosowanie prawa opcji oznacza, że prognozowana w § 7 Załącznik nr 10 do SWZ 

(projektowane postanowienia umowne) ilość odpadów może ulec zwiększeniu o 20%, 

do wysokości maksymalnie 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego § 7 

Załącznik nr 10  do SWZ.)  
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16. Zasady i warunki uruchomienia prawa opcji zostały określone w § 7 Załączniku nr 10 

do SWZ. Wzór umowy  

17. Minimalna  gwarantowana wartość przedmiotu zamówienia będzie przeliczona jako:   

 

Cena za 1 tonę za 

odbiór i 

zagospodarowanie 

odpadów 

zmieszanych  

 

x 

Minimalna ilość 

wytworzonych 

odpadów 

zmieszanych w 

ciągu trwania 

umowy  

 

= 

Minimalna 

wartość za 

odpady 

zmieszane  

 

 

 

Suma 

wartości za 

odpady 

zmieszane, 

segregowane  

= 

 

 

Minimalna 

gwarantowana 

wartość 

przedmiotu 

zamówienia  Cena za 1 tonę za 

odbiór i 

zagospodarowanie 

odpadów 

segregowanych  

x Minimalna ilość 

wytworzonych 

odpadów 

segregowanych 

w ciągu trwania 

umowy 

= Minimalna 

wartość za 

odpady 

segregowane  

 

18. W przypadku gdy ilość odpadów będzie większa niż określono w formularzu cenowym, 

Zamawiającemu przysługuje prawo opcji opisane w Załączniku nr 10 do SWZ czyli 

zwiększenie przedmiotu zamówienia do maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia 

wyliczonej według wzoru:  

 

Cena za 1 tonę  za 

odbiór i 

zagospodarowanie 

odpadów 

zmieszanych  

 

x 

Maksymalna  

ilość 

wytworzonych 

odpadów 

zmieszanych w 

ciągu trwania 

umowy  

 

= 

Maksymalna  

wartość za 

odpady 

zmieszane  

 

 

Suma 

wartości za 

odpady 

zmieszane, 

segregowane  

= 

 

 

Maksymalna 

gwarantowana 

wartość 

przedmiotu 

zamówienia  

Cena za 1 tonę   za 

odbiór i 

zagospodarowanie 

odpadów 

segregowanych  

x Maksymalna 

ilość 

wytworzonych 

odpadów 

segregowanych 

w ciągu trwania 

umowy 

= Maksymalna 

wartość za 

odpady 

segregowane  

 

19. Wyjaśnienia dotyczące ceny wskazanej w ofercie. Badanie rażąco niskiej ceny. 

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 

niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego 

co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie 

wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. 

20. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), dla celów zastosowania 

kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny 

kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie 

wykonawca ma obowiązek: 
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a. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

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

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

c. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku; 

d. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WADIUM  

1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

3.1.  pieniądzu;  

3.2. gwarancjach bankowych; 

3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto PKO BP II Oddział w 

Częstochowie nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620  

UWAGA: W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za 

wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert 

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji Wykonawca przekazuje 

zamawiającemu wraz z ofertą przetargową oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci 

elektronicznej. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.  

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 

p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią                

(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza 

ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 

7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub 

nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek 

o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3 p.z.p. zostanie 

odrzucona 

8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p. 

 

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 12.02.2022 r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert, przy 

czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert. 

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

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

ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.  
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3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia 

przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą.  

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje 

utraty wadium. 

 

XVII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.11.2021 r. do godziny 10:00 dokonując 

przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu, Funkcjonalności do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna 

dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Formularzu 

oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.    

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

3. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.  

4. Zamawiający odrzuca ofertę jeśli została złożona po terminie składania ofert  

5. Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty 

po upływie terminu składania ofert.  

 

XVIII. TERMIN OTWARCIA OFERT  

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2021 r., o godzinie 12:00  

Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy Olsztyn (parter) Pl. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 10 w Olsztynie  

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. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o:  

a. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 

oferty zostały otwarte;  

b. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami oceny ofert: 

 

Lp. Opis kryteriów oceny Waga 

I Cena 60 % 

II Aspekt środowiskowy  

 

30 % 

III Termin płatności faktury         

 

10 % 
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2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższym 

kryterium otrzyma maksymalna liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, 

wypełniającym wymagania kryterialne, przypisane zostaną odpowiednio mniejsza 

liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.  

3. Ocena punktowa kryterium zostanie dokonana z zaokrągleniem do dwóch miejsc 

po przecinku, przy czym końcówkę poniżej 0,005 punktu pomija się, a końcówkę 

0,005 punktu i wyższą zaokrągla się do 0,01 punktu.  

4. Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób: 

5. Kryterium I -  „Cena” nastąpi w skali punktowej od 0 do 60 pkt., według  

wzoru matematycznego:  

 

                          Najniższa cena (brutto) spośród ofert nieodrzuconych   

          Cena =  ---------------------------------------------------------------------- x 100 pkt. x 60% 

                                                       Cena (brutto) oferty badanej 

6. Kryterium II  – Aspekt środowiskowy – waga 30%  

Zamawiający określi wartość punktową ofert w następujący sposób:   

a) posiadanie 1 samochodu do odbioru odpadów komunalnych spełniających 

normy emisji spalin nie niższej niż EURO 6 –10 pkt.  

b) posiadanie 2 samochodów do odbioru odpadów komunalnych spełniających 

normy emisji spalin nie niższej niż EURO 6 –20 pkt.  

c) posiadanie 3 samochodów lub więcej do odbioru odpadów komunalnych 

spełniających normy emisji spalin nie niższej niż EURO 6 –30  pkt.  

d) brak samochodów do odbioru odpadów komunalnych spełniających normy 

emisji spalin nie niższej niż EURO 6 –0 pkt. 

 

7. Kryterium III  – Termin płatności faktury– waga 10%  

Wykonawca może wydłużyć termin płatności (minimalny termin płatności faktury 14 

dni maksymalny punktowany termin płatności faktury 30 dni).  

Ocena kryterium „Termin płatności faktury” nastąpi w skali punktowej od 0 do 10 

pkt., według wzoru matematycznego:  

 

                                     Oferowany termin płatności faktury   

Termin płatności faktury  =  ----------------------------------- x 100 pkt. x 10%  

                                                        30 dni  

Maksymalny termin płatności  30 dni  

 

8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największa liczbę 

punktów (maksymalnie 100). Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające 

odrzuceniu. Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku.   

9. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona na 

podstawie poniższego wzoru: 

P = C + A + T 

P– łączna punktacja przyznana ofercie badanej 

C– punktacja przyznana ofercie badanej w kryterium - Cena  

A –punktacja przyznana ofercie badanej w kryterium – Aspekt Środowiskowy   
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T - punktacja przyznana ofercie badanej w kryterium – Termin płatności faktury.    

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt. 

 

XX. INFORMACJE O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE POWINNY BYĆ  DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków  komunikacji 

elektronicznej albo 15 dni , jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną 

ofertę. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za 

najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do: 

a. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości                      

i formie określonej w Rozdziale XXI. SWZ 

 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA  UMOWY 

 

1. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejsza ofertę 

wniesienia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisania, zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 

wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

2.1. pieniądzu; 

2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

2.3. gwarancjach bankowych; 

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości.(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 299) 

2.6. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.  

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na następujący 

rachunek bankowy Zamawiającego: Gmina Olsztyn PKO BP II Oddział w 

Częstochowie Nr 05 1020 1664 0000 3902 0028  4620. W przypadku wniesienia wadium 

w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet 

zabezpieczenia.  

4. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz wykonawca przekazuje zamawiającemu w 

oryginale w postaci papierowej albo przekazuje oryginał gwarancji, poręczenia lub zastawu 

na papierach wartościowych w postaci elektronicznej na adres przetargi@olsztyn-

jurajski.pl  

mailto:przetargi@olsztyn-jurajski.pl
mailto:przetargi@olsztyn-jurajski.pl
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5. Zamawiający zwróci kwotę zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane 

 

XXII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY  

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera 

załącznik nr 10 do niniejszej specyfikacji zamówienia publicznego (SWZ)  

2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 

10 do SWZ. 

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

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

wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz na warunkach 

opisanych we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ. 

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

formy pisemnej. 

 

XXIII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W 

OKOLICZNOŚCIACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 P.Z.P. 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący czynności opisane w ust. 2 

będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

1320, ze zm.). 

2. Czynności, które muszą być wykonywane przez pracowników Wykonawcy lub 

Podwykonawcy zatrudnionych na umowę o pracę: 

1)  odbiór odpadów komunalnych (kierowcy oraz osoby zajmujące się załadunkiem 

pojemników, worków do pojazdów specjalistycznych do odbioru odpadów)  

2) nadzór nad realizacją umowy oraz kierowanie i rozdysponowanie taboru 

samochodowego, 

3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny,  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełnienia ww. wymogów, 

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczeń,   

4. Wykonawca w  terminie 30 dni od podpisania umowy oraz na każde wezwanie 

Zamawiającego przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: 

b) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których mowa w ust. 2. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 
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osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,  

c) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/ umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

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, dalej: RODO), (tj. w szczególności 

bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.  

5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w § 10 w istotnych postanowieniach umowy (załącznik 

nr 10 do SWZ) Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego 

terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 

przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 

2   czynności.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

XXIV. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA  ART. 96 

UST. 2 PKT. 2 

Nie dotyczy 

 

XXV. INFORMACJE O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWEINIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 

USTAWY PZP 

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy p.z.p.  

 

XXVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych  

 

XXVII. INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 

214 UST. 1 PKT 7 I 8, JEŻELI ZAMAWIJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH 

ZAMÓWIEŃ  

1. Zamawiający  przewiduje możliwości udzielenia zamówień w trybie z wolnej ręki o 

których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy p.z.p.  
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2. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7 

ustawy p.z.p. do wysokości  50% wartości zamówienia podstawowego.  

3. Zamówienie będzie polegać na powtórzeniu usług szczegółowo opisanych w 

załączniku nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.  

4. Wykonawca będzie musiał wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

analogicznie, jak w zamówieniu podstawowym, z ewentualną modyfikacją wynikającą 

z zakresu zamówienia powtórzonego. Udzielenie zamówienia z wolnej ręki zostanie 

poprzedzone negocjacjami. Zamówienie z wolnej ręki zostanie udzielone na 

warunkach wynikających z projektowanych postanowień umownych - załącznik nr 10 

SWZ 

 

XXVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI 

LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO 

REALIZACJI ZAMÓWIENIA , O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY 

PO ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW   

Zamawiający nie wymaga odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.  

Zamawiający nie wymaga sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych 

do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.  

 

XXIX. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI 

ZAMAWIJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH  

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia rozliczeń w walutach 

obcych  

Wszelkie rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym będą przeprowadzane 

wyłącznie w złotych polskich (PLN).  

 

XXX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWIANIU, 

JEŻELI ZAMAWIJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 261 ustawy p.z.p.  

  

XXXI. INFORMACJE O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO 

ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121  

Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części 

zamówienia przez wykonawcę.   

 

XXXII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE 

UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY 

RAMOWEJ  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

 

XXXIII.  INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z 

ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 230 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIJĄCY PRZEWIDUJE 

AUKCJE ELEKTRONICZNĄ  



 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 30 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektrycznej  

 

XXXIV.  WYMÓG LUB MOZLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW 

ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZANIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO 

OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93 USTAWY PZP   

Zamawiający nie przewiduje ani wymogu ani możliwości złożenia ofert, w postaci 

katalogów elektronicznych.  

 

XXXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY  

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX p.z.p. przysługują wykonawcy, 

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

zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz 

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Środkami ochrony prawnej są:  

a. odwołanie (Dział IX, Rozdział 2 ustawy p.z.p.)  

b. skarga do sądu (Dział IX, Rozdział 3 ustawy p.z.p)  

4. Odwołanie przysługuje na: 

a. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie 

umowy; 

b. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

c. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 

zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego 

obowiązany. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na 

stronie internetowej. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie: 

a. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, 

b. 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). 

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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  
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9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

10. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej 

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

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

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

11. 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. 

12. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o 

apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

13. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, 

zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

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

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 

w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

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

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

XXXVI. OCHRONA 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 danych)               (Dz. 

U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 

a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Olsztyn z siedzibą 

42-256 Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, tel. 34 328 50 76, strona 

internetowa: www.olsztyn-jurajski.pl, adres poczty elektronicznej: 

sekretariat@olsztyn-jurajski.pl;  

b. Administrator Wójt Gminy Olsztyn, wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, 

z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@olsztyn-jurajski.pl lub 

pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

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

celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.  

d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 

ustawy p.z.p 

e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. 

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

trwania umowy; 

f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p.., 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

h. posiada Pani/Pan: 

− 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); 

− 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); 

− 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); 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO;   

i. nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

j. 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. 
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