
ZAMAWIAJĄCY  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

ul. Kolejowa 88 
68-100 Żagań 
Tel. 68 478 77 11 Fax. 68 478 77 12 
e-mail: sekretariat@zgm.zagan.pl 
www.zgm.zagan.pl 

NIP: 924-000-46-05 
REGON: 970017127 

 
Przedmiot zamówienia:  
 

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH 
KOD WSZ (CPV): 
90.50.00.00-2  Usługi związane z odpadami 

90.51.10.00-2  Usługi wywozu odpadów 
90.51.20.00-9  Usługi transportu odpadów 
34.92.84.80-6  Pojemniki na odpady  
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

zawiera :  
 
1. Nazwę i adres Zamawiającego, nr telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej 

prowadzonego postępowania, i adres strony internetowej, na której będą udostępniane  
2. Tryb udzielenia zamówienia  
3. Informacja o przewidywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji  
4. Opis przedmiotu zamówienia  
5. Termin wykonania zamówienia  
6. Warunki udziału w postępowaniu .  
7. Podstawy wykluczenia- obligatoryjne  
8. Podmiotowe środki dowodowe - Oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć 

Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

8.1. Poleganie na zasobach innych podmiotów.  
8.2. informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
9. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści umowy.  
10. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej.  
10.1.Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się w wykonawcami  
11. Termin związania ofertą  
12. Opis sposobu przygotowania oferty  
13. Sposób oraz termin składania 

14. Termin otwarcia ofert  
15. Opis sposobu obliczenia ceny  
16. Opis kryteriów oceny ofert. ( wagi kryteriów i sposób ich oceny )  
17. Informacja o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego  
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.  
19. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach określonych w 

art. 95  
20. Wymagania dotyczące wadium  
21. Informacja o wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.  
22. Informacja o możliwości ograniczenia lub nie liczby wykonawców, których Zamawiający zaprosi do 

negocjacji, stosując kryteria oceny ofert.  
23. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
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24. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej  
25. Informacja dotycząca rozliczenia w walutach obcych.  
26. Informacja o przewidywanym zastosowaniu aukcji elektronicznej.  
27. Informacja dotycząca zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
28. Zakończenie postępowania. 
 
Załączniki:  
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 
2. Formularz cenowy – załącznik nr 2  
2. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - 

załącznik nr 3  
3. Oświadczenie o udostępnieniu zasobów- załącznik nr 4  
4. Oświadczenie o grupie kapitałowej – załącznik nr 5 
5. Wykaz narzędzi – załącznik nr 6 
5. Projekt umowy - wzór załącznik nr 7 

 
1. ZAMAWIAJĄCY:  
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Kolejowa 88, 68-100 Żagań, tel.+ 48 68-478-77-11,  
Adres poczty elektronicznej : sekretariat@zgm.zagan.pl  
Adres poczty elektronicznej na ePUAP: 
Nazwa skrzynki EPUAP: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
Adres skrzynki ePUAP:  /ZGMZAGAN/SkrytkaESP 

 
Adres strony internetowej, na której udostępnianie będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:  
https://miniportal.uzp.gov.pl  
 
Zamawiający informuje, że dodatkowo publikuje postępowanie na : www.zgm.zagan.pl - zakładka 
przetargi. 
 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 
Żaganiu z siedzibą ul. Kolejowa 88, 68-100 Żagań; 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych 
jest Pani Agnieszka Sławuska, kontakt: ad@informatyk.info.pl*; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Wywóz odpadów 
komunalnych”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów unijnych; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp; 

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

▪ 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. 

_______________ 

*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: 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. 
*** Wyjaśnienie: 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. 

 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, w którym 
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy,  
- na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 
2019 r. poz.2019 ze zmianami ) zwanej dalej Pzp;  
oraz zgodnie z przepisami :  
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz.2415 ) oraz – Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych 
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie ( Dz.U. z 2020 r. poz.2452 ).  

 
3. INFORMACJA O PRZEWIDYWANIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z  
MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI.  
1) W celu ulepszenia treści ofert, Zamawiający przewiduje ewentualną możliwość  
zaproszenia do negocjacji wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty w postępowaniu  
nie polegające odrzuceniu;  
2) Ewentualne negocjacje będą dotyczyły wyłącznie elementów treści ofert, które podlegają  
ocenie w ramach kryteriów oceny ofert tj. cena, termin odbioru odpadów, termin płatności faktury; 
Ewentualne negocjacje będą mały charakter poufny. Po zakończonych negocjacjach Zamawiający 
zaprosi Wykonawców do składania ofert  dodatkowych, spośród których zostanie wybrana oferta 
najkorzystniejsza.  

 
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Nazwy i kody zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :  
90.50.00.00-2  Usługi związane z odpadami 
90.51.10.00-2  Usługi wywozu odpadów 
90.51.20.00-9  Usługi transportu odpadów 
34.92.84.80-6  Pojemniki na odpady 

 
Opis przedmiotu zamówienia:  

4.1 Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywny wywóz odpadów komunalnych z terenów administrowanych 

przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej tj. Cmentarza Komunalnego przy ul. Kożuchowskiej w Żaganiu, 

Cmentarza Parafialnego przy ul. Podgórnej w Żaganiu, Targowiska Miejskiego przy ul. Rybackiej 39a w 

Żaganiu, bazy zakładu przy ul. Bema 15  i Kolejowej 88 w Żaganiu. 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 
a) Sukcesywny wywóz odpadów z terenu cmentarza komunalnego położonego przy ulicy Kożuchowskiej w 

Żaganiu 
  



Rodzaj i kod odpadów: 
pozostałości po sprzątaniu grobów i ich otoczenia (kod odpadu: 20 02 – odpady z ogrodów i parków, w tym z 

cmentarzy), a także skoszona trawa, liście i gałęzie (kod odpadu: 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji), 
 Wielkość i rodzaj kontenerów: 

Wykonawca zobowiązany będzie w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia podpisania umowy, do dostarczenia 

i ustawienia na terenie cmentarza w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 17 (siedemnastu) sztuk 

kontenerów typu KP-7 na odpady komunalne, a także na zgłoszenie i w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego kontenera otwartego typu KP-7 na odpady ulegające biodegradacji. 
b) Sukcesywny wywóz odpadów z terenu Cmentarza Parafialnego położonego przy ulicy Podgórnej w Żaganiu 

 Rodzaj i kod odpadów: 
pozostałości po sprzątaniu grobów i ich otoczenia (kod odpadu: 20 02 – odpady z ogrodów i parków, w tym z 

cmentarzy), a także skoszona trawa, liście i gałęzie (kod odpadu: 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji), 
  Wielkość i rodzaj kontenerów: 

Wykonawca zobowiązany będzie w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia podpisania umowy, do 

dostarczenia i ustawienia na terenie cmentarza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 1 (jednej) sztuki 

kontenera o pojemności 6m3 na odpady komunalne, a także na zgłoszenie i w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego kontenera otwartego typu KP-7 na odpady ulegające biodegradacji. 
c) Sukcesywny wywóz odpadów z terenu Targowiska Miejskiego położonego przy ulicy Rybackiej 39a w 

Żaganiu 
 Rodzaj i kod odpadów: 

pozostałości po sprzątaniu stoisk handlowych i ich otoczenia (kod odpadu: 20 03 02 – odpady z targowisk, 20 

03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne),  
 Wielkość i rodzaj kontenerów: 

Wykonawca zobowiązany będzie w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia podpisania umowy, do 

dostarczenia i ustawienia na terenie targowiska w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 1 (jednej) sztuki 

kontenera typu KP-7 na odpady z targowisk i komunalne.  
d) Sukcesywny wywóz odpadów z terenu bazy zakładu przy ul. Bema 15 w Żaganiu 

 Rodzaj i kod odpadów: 
inne odpady komunalne (kod odpadu: 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 
gruz (kod odpadu: 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 17 01 02 – gruz 

ceglany, 17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych),  
 Wielkość i rodzaj kontenerów: 

Wykonawca zobowiązany będzie w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia podpisania umowy, do 

dostarczenia i ustawienia na terenie bazy zakładu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 1 (jednej) 

sztuki kontenera typu KP-7 na odpady komunalne oraz 1 (jednej) sztuki kontenera typu KP-7 na gruz 

betonowy, ceglany i odpady ceramiczne.  
e) Sukcesywny wywóz odpadów z bazy zakładu przy ul. Kolejowa 88 w Żaganiu 

 Rodzaj i kod odpadów: 
inne odpady komunalne (kod odpadu: 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

 Wielkość i rodzaj kontenerów: 
Wykonawca zobowiązany będzie w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia podpisania umowy, do 

dostarczenia i ustawienia na terenie nieruchomości w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 1 (jednej) 

sztuki pojemnika o pojemności 240 litów na odpady komunalne.  
Zasady realizacji przedmiotu zamówienia:  

a) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wywozu napełnionych kontenerów i 

pojemników, dostarczenia kontenerów i pojemników z odpadami do punktów utylizacji odpadów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz po zdaniu odpadów do odstawienia pustych kontenerów i pojemników na 

tych samych miejscach.  
b)  Usługi świadczone będą każdorazowo na zgłoszenie Zamawiającego (wyjątek to nieruchomość przy ul. 

Kolejowej 88 w Żaganiu – wywóz z częstotliwością raz w tygodniu). Zlecenia składane będą drogą 

telefoniczną od poniedziałku do soboty. W przypadku braku możliwości złożenia zlecenia drogą telefoniczną 

(np. awaria linii, brak połączenia), zlecenia składane będą za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub 

faksem. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego potwierdzenia odebrania zlecenia drogą 

elektroniczną lub faksem.  
c) Wykonanie usługi, winno odbyć się od poniedziałku do soboty w czasie wynikającym z przedstawionej 

oferty, nie dłuższym jednak, niż 48 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania wywozu odpadów.  
d) Każdorazowy wywóz winien być odnotowany w rejestrze wywozów prowadzonym przez Zamawiającego i 

poświadczony przez Wykonawcę.  
e) Wykonawca winien zabezpieczyć tabor niezbędny do realizacji zamówienia.  
f) Wykonawca zobowiązany będzie przez cały okres obowiązywania umowy i wykonywania zamówienia do 

dysponowania stałą dostępną dla Zamawiającego łącznością telefoniczną (co najmniej 2 numery 

telefoniczne), faksem oraz pocztą elektroniczną do przyjmowania zleceń na usługi. Poczta elektroniczna 

musi być obsługiwana w programie pozwalającym na potwierdzenie odbioru otrzymanej wiadomości.  



g) Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub ponoszenia kosztów napraw szkód wyrządzonych podczas lub 

w związku z wykonywaniem usługi. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, wobec Zamawiającego i 

osób trzecich, za szkody na mieniu lub zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas lub w związku z realizacją 

przedmiotu zamówienia.  
h) W przypadku braku możliwości terminowego odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z uwagi na 

złe warunki atmosferyczne lub inne uzasadnione okoliczności Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach utrudniających prawidłowe 

wykonanie usługi. W przypadku zaistniałych utrudnień Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu 

wzrostu kosztów transportu i amortyzacji pojazdów. Wykonawca ma obowiązek odebrać odpady komunalne 

niezwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających ich odbiór. 
i) Wykonawca niezwłocznie dostarczy dodatkowy pojemnik na swój koszt, jeżeli podczas odbierania odpadów 

dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemnika z winy Wykonawcy.  
j) Obowiązek utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym  

i technicznym, ustawionych na nieruchomościach objętych przedmiotem zamówienia spoczywa na 

Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego czyszczenia, mycia i dezynfekcji 

pojemników co najmniej jeden raz na dwa miesiące. W przypadku braku możliwości przystąpienia do 

czyszczenia, mycia i dezynfekcji pojemników z powodu wystąpienia złych warunków atmosferycznych 

(niskie temperatury), czynności te należy wykonać niezwłocznie po ustąpieniu przyczyn uniemożliwiających 

ich dokonanie.  
4.  Prognozowana ilość wywozu kontenerów i pojemników w okresie trwania zamówienia. Szacuje się, że w 

okresie wykonywania zamówienia Wykonawca dokona wywozu kontenerów i pojemników w następujących 

ilościach:  
4.1 z terenu cmentarza komunalnego przy ul. Kożuchowskiej w Żaganiu:  

kontener KP-7 – 245 wywozów – pozostałości po sprzątaniu grobów i ich otoczenia,  
kontener KP-7 – 1 wywóz – odpady ulegające biodegradacji, 

4.2 z terenu Cmentarza Parafialnego przy ul. Podgórnej w Żaganiu:  
kontener 6m3 – 25 wywozów – pozostałości po sprzątaniu grobów i ich otoczenia, 

4.3 z terenu Targowiska Miejskiego przy ul. Rybackiej 39a w Żaganiu:  
kontener KP-7 – 15 wywozów, – pozostałości po sprzątaniu stoisk handlowych i ich otoczenia i odpadów 

komunalnych 
4.4 z terenu bazy zakładu przy ul. Bema 15 w Żaganiu:  

kontener KP-7 – 26 wywozów – odpady komunalne,  
kontener KP-7 –   2 wywozy – gruz,  

4.5 z terenu bazy zakładu przy ul. Kolejowej 88 w Żaganiu:  
pojemnik 240 litrów – 52 wywozy – odpady komunalne,  

 

UWAGA!  Podane ilości wywozów są wartościami szacunkowymi, w związku z tym Wykonawca zobowiązany 

jest do dokonywania odbioru odpadów w każdej (mniejszej lub większej) ilości. 

 
4.2. Inne dodatkowe informacje do opisu przedmiotu zamówienia :  
1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę  
kluczowych części zamówienia;  
2) Zamawiający wymaga, w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom  
aby Wykonawca wskazał w ofercie te części zamówienia oraz o ile są mu znane to podał  
nazwy tych podwykonawców;  
3) Zamawiający nie udziela zamówienia w częściach. Zamawiający nie dopuszcza  
możliwości składania ofert częściowych;  
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej;  
5) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust.  
1 pkt. 7 ustawy Pzp;  

 
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :  
1.  Usługi w ramach przedmiotu zamówienia (tj. z cmentarza komunalnego przy ulicy Kożuchowskiej w Żaganiu, 

z Cmentarza Parafialnego przy ulicy Podgórnej w Żaganiu, z Targowiska Miejskiego przy ulicy Rybackiej 39a 

w Żaganiu,  z bazy zakładu przy ulicy Bema 15 i Kolejowej 88 w Żaganiu) będą świadczone w następującym 

okresie:  tj. od dnia podpisania umowy lub od dnia 01 czerwca 2022r. do dnia 31 maja 2023r.,  

2.  Miejsce wykonania zamówienia – tereny nieruchomości administrowane przez Zamawiającego tj. cmentarz 

komunalny przy ulicy Kożuchowskiej w Żaganiu, Cmentarz Parafialny przy ulicy Podgórnej w Żaganiu, 

Targowisko Miejskie przy ulicy Rybackiej 39a w Żaganiu, baza zakładu przy ulicy Bema 15 i Kolejowej 88 w 

Żaganiu. 

 
 



6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu w 

okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust.1 Pzp oraz spełniają warunki udziału w 
postępowaniu w zakresie:  

a)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym : zamawiający nie stawia  warunku w tym 
zakresie,  

b)  uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej , o ile wynika to z 
odrębnych przepisów : Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli posiada: 

 wpis do BDO i aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych. 
c)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże , że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą jak 100 000 zł.  

d)  zdolności technicznej lub zawodowej : Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże dysponowanie: 
 - dwoma pojazdami  przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów  komunalnych, 
 - dwoma pojazdami o pojemności załadunkowej min. 6,5m3, 
 - jednym samochodem specjalistycznym wyposażonym w urządzenie  do mycia i       dezynfekcji 

pojemników lub co najmniej jednym urządzeniem  przenośnym przeznaczonym do tych czynności, 
 - 20 kontenerami KP-7, 1 kontenerem 6m3, 1 pojemnikiem 1100 l i 1 pojemnikiem 240 l.  
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub  
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą  
polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których  
te zdolności są wymagane.  

 
7. POSTAWY WYKLUCZENIA - OBLIGATORYJNE  
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust 2 Pzp :  
1) Wykonawcę 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. 189 a Kodeksu karnego,  
c) o którym mowa w art.228-230a, art.250a Kodeksu karnego lub 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 udaremnienia lub utrudniania stwierdzenia  
przestępstwa 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) powierzania wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art.  
9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy  
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej  
Polskiej (Dz.U. poz.769),  
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu , o którym mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,  
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo  
przeciwko wiarygodności dokumentów, o którym 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 powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew  
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika  
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej  
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o  
którym mowa w pkt 7 ust.1 SWZ; 
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o  
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 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 ubezpieczenia  
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące  
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne; 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że  
Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie  



konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej krupy 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 przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 , doszło do zakłócenia konkurencji  
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który  
należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego  
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie  
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z  
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
7.2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

8. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE - OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE 
ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA BRAKU 
PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia  
warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą  
(załącznik nr 1) :  
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o  
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3);  
2) Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia  
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych  
środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub  
dokumentach zamówienia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków  
dowodowych:  
a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, 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 2019 r. poz. 269), z innym  
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie 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 5)  
b) wpis do rejestru BDO (art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.  O odpadach (Dz. U. Z 2019r. Poz. 701 
ze zmianami) prowadzonego przez Marszałka Województwa w zakresie objętym przedmiotem 
zamówienia, aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych oraz odpadów 
komunalnych niebezpiecznych wydane przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów 
(art. 41 ust. 1 lub art. 232 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach (Dz. U. Z 2019r. Poz. 701 
ze zmianami) 
c) dokument (aktualna polisa lub inny dokument) potwierdzający, że Wykonawca jest  
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą jak  
100 000 zł.  
d) wykazu  narzędzi, wyposażenia zakładu  lub urządzeń technicznych dostępnych     wykonawcy w 
celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 
zasobami (załącznik nr 6);  
3) 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;  
4) 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;  
5) 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, dane umożliwiające dostęp do tych  
środków;  



6) Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada  
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych  
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny  
wpływ na realizacje zamówienia;  
7) W przypadku Wykonawcy mającego siedzibą lub miejsce zamieszkania poza terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych wyżej- składa dokumenty  
wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę;  
8) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które  
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich  
prawidłowość i aktualność;  
9) W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejsza SWZ do oświadczeń i  
dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają przepisy  
o których mowa w punkcie 2 tiret 2 i 3;  
10) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o  
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez  
Zamawiającego, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub  
oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy,  
Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia poprawienia lub  
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu  
bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki  
unieważnienia postępowania.  
Podmiotowe środki dowodowe złożone na wezwanie, powinny być aktualne na dzień ich  
złożenia;  
11) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do  
jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z  
Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności  
gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać  
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał w  
ofercie te dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  
Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania  
nie wynika z wymienionych wyżej dokumentów Zamawiający żąda od Wykonawcy  
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do  
reprezentowania Wykonawcy.  
11) Podmiotowe środki dowodowe i inne dokumenty oraz oświadczenia składa się w formie  
elektronicznej, w postacie elektronicznej w formatach plików ogólnodostępnych,  
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub  
podpisem osobistym w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w  
sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy (Dz.U 2020 poz.2452).  

8.1. Poleganie na zasobach innych podmiotów 
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w  
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,  
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub  
ekonomicznej innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru  
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;  
2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów  
udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem o niepodleganiu  
wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, także oświadczenie  
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego  
podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w  
jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 4);  
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub  
doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających  
zasoby, jeżeli podmioty te wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są  
wymagane;  
4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 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  
realizujący zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (zał.  
nr 4) ;  
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek  
łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty  
dostęp do tych zasobów oraz powinien określać w szczególności:  



a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów  
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  
d) 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 usługi, których  
wskazane zdolności dotyczą;  
6) Podmiot udostępniający zasoby, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na  
jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego  
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie  
zasobów podmiot ten nie ponosi winy;  
7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu  
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków  
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu postawy wykluczenia,  
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił  
ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia  
warunki udziału w postępowaniu;  
8) Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub  
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym 
zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  

8.2. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w  
postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  
zamówienia (zał. nr 3). Oświadczenia te potwierdzają brak podstawy prawnych  
wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z  
Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;  
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub  
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których  
te zdolności są wymagane;  
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do  
oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy;  
4) Jeżeli w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa  
osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów Krajowego  
Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej lub  
innego właściwego rejestru, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub  
innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.  

 
9. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną  
wprowadzone do treści umowy stanowią załącznik nr 7 do SWZ. Umowa wymaga, pod rygorem 
nieważności zachowania formy pisemnej.  

9.1. DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY 
Zamawiający zakazuje zmian postanowień  zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  na podstawie 
której dokonano wybory Wykonawcy, chyba że zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są  istotne. 

 
10. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ Wykonawca 
zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto 
na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji;  

2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu,  
z którym należy się zapoznać na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl ;  
Uwaga ! Miniportal nie zawiera instrukcji odnośnie sporządzenia dokumentów w formie 
elektronicznej oraz składania podpisu w formie elektronicznej. Kwestie te reguluje 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 



elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie( Dz.U z 2020 r. poz. 2452 ); 
3) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się 
korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu;  

4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i 
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.  

5) Za datę przekazania oferty, oświadczenia - o którym mowa w art.125ust.1 Pzp, podmiotowych 
środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w 
postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP;  

6) W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 
Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). 
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej 
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się 
numerem ogłoszenia (BZP);  

7) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 
email: sekretariat@zgm.zagan.pl;  

8) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: 
sekretariat@zgm.zagan.pl;  

9) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji 
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.  
 
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. Korespondencja winna być opatrzona 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, oraz 
zaszyfrowana.  

10.1. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI  
Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami w zakresie w zakresie  opisu 
przedmiotu zamówienia i zakresie procedury przetargowej:  
Józef Kabza w godz. 7.30 – 14.00 od poniedziałku do piątku,  
faks /68/ 478 77 12, e-mail: sekretariat@zgm.zagan.pl  

 
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
1) Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia (data) 20.06.2022r.  

2) W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 
określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 
dłuższy niż 30 dni.  

3) Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania oferta;  

4) W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą 
następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.  

 
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej, w formacie danych: .pdf, 
.doc, .docx, .rtf, .odt, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, oraz zaszyfrowana.  

2) Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty nie musi pobierać żadnej zewnętrznej aplikacji, 
ponieważ aktualnie cały proces ma miejsce bezpośrednio na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl.  

Uwaga ! Miniportal nie zawiera instrukcji odnośnie sporządzenia dokumentów w formie elektronicznej 
oraz składania podpisu w formie elektronicznej. Kwestie te reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania przekazywania informacji oraz 



wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie ( Dz.U z 2020 r. poz. 2452 ); 

Wykonawca aby zaszyfrować plik z ofertą i oświadczeniami musi na stronie miniPortalu odnaleźć 
przedmiotowe postępowanie i po wejściu w jego szczegóły odnaleźć przycisk umożliwiający 
szyfrowanie. System miniPortal automatycznie zapamiętuje, w którym postępowaniu Wykonawca 
zaszyfrował ofertę. Tak przygotowany plik Wykonawca przesyła przez formularz do złożenia oferty.  

3) Sposób szyfrowania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie : 
https;//minipotral.uzp.gov.pl/;  

4) Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.  

5) Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 
przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane jednym z podpisów: kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca 
zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku Wykonawca zaszyfruje 
folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.  

6) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże 
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany 
jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie 
zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający 
jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, 
będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez 
Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji 
zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp;  
7) Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik 
nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego 
wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.  

8) Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane pełnomocnictwa, oświadczenia i dokumenty 
określone w SWZ , a mianowicie:  
- pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,  
- pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców  
wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia- dotyczy ofert składanych przez  
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  
- oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie arr. 125 ust.1 Ustawy Pzp wstępnie  
potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w  
postępowaniu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, popisem  
zaufanym lub podpisem osobistym,  
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w  
postępowaniu - złożone przez każdego z wykonawców - w przypadku wspólnego  
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,  
- oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w  
postępowaniu w przypadku zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do  
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres realizacji zadania – jeżeli  
dotyczy,  
- zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych  
zasobów na okres realizacji zadania - jeżeli dotyczy.  
9) Oferta oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu muszą być złożone w oryginale.  

10) Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 
składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej jednym z podpisów: 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza 
się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 
pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art.97 § 2 ustawy z 
dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego 
uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 
upełnomocnionego.  

 



13. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty  
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty  
opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu;  
2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ;  
3) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na  
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie  
treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu  
składania ofert; Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, przedłuża termin  
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych  
Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia  
oferty;  
4) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie,  
Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień SWZ oraz obowiązku  
przedłużenia terminu składania ofert;  
5) Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o  
wyjaśnienie treści SWZ; 
6) Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 24.05.2022r., do godz. 
10.00;  
7) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;  
8) Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert;  
9) Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na „ekranie 
sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. 
Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty;  
10) Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za  
pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego  
również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika  
dostępnej na miniPortalu;  
11) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

 
14.TERMIN OTWARCIA OFERT  
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 24.05.2022r., o godzinie 12.00.  

2) Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie przez Zamawiającego mechanizmu do odszyfrowania ofert 
dostępnego na miniPortalu.  

3) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, 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.  

5) W przypadku wystąpienia awarii systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 
określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  

6) Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania.  

 
15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające z umowy tj. wszystkie koszty i 
składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami SWZ i uwzględniać cały zakres 
przedmiotu zamówienia (w tym podatki i narzuty, wynagrodzenia pracowników oraz koszty dojazdu, 
narzędzi i sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, koszty opłat za przyjęcie 
odpadów na składowisko). Cena będzie obowiązywać w okresie ważności umowy i nie ulegnie zmianie. 
2) Cena musi być wyliczona i wynikać z wypełnionego formularza specyfikacji cenowej (zgodnie ze 
wzorami w nim zapisanymi) – załącznik nr 2 do SWZ. 
3) Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego 
załącznik Nr 1 do SWZ, jako cenę brutto, z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT).  

4) Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po 
przecinku.  

5) Wykonawca poda w formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla 
przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie 
ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane 



będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe 
przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp).  

6) Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 

7) Ceną, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, będzie łączna cena 
brutto, łącznie z podatkiem VAT.  

8) W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo, a słownie jako wartość właściwa zostanie 
przyjęta cena podana słownie.  

9) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 
poz. 2174 z późn.zm) , dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej 
w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług , którą miały obowiązek rozliczyć.  
10) W ofercie Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie 
prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazania nazwy (rodzaju) towaru 
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku 
podatkowego, wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 
Zamawiającego, bez kwoty podatku, wskazanie stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z 
wiedza Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.  

 
16. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT (WAGI KRYTERIÓW I SPOSÓB ICH OCENY)  
1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  

cena oferty – 60 %  
termin odbioru odpadów – 30 %  
termin płatności faktury – 10 %  
łącznie: 100 % .  
 

Dla każdego z wyszczególnionych kryteriów ustala się punktację od 0 do 10.  
 

Cena oferty (PC) :  
punkty przydzielane będą w zależności od zaoferowanej przez Wykonawcę   ceny według poniższego wzoru:  
 

Cb – Cn  
PC = (1 - -----------------) x 10 x 0,60  

Cn  
gdzie:  
PC – otrzymane punkty  
Cb  – cena badanej oferty  
Cn – cena oferty o najniższej cenie spośród złożonych ofert  
10 – maksymalna ilość punktów do uzyskania  
0,60 - współczynnik wagi kryterium  
 

Termin odbioru odpadów (PO):  
punkty przydzielane będą w zależności od zaoferowanego przez Wykonawcę terminu odbioru odpadów liczonego 

od momentu zgłoszenia, w następujący sposób:  
a) do 24 godzin – 10 pkt  
b) do 48 godzin – 0 pkt  
Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.  
Zgodnie z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia termin 48 godzin jest terminem ostatecznym na odbiór 

przez Wykonawcę odpadów. Zaproponowanie terminu dłuższego niż 48 godzin, będzie stanowić niezgodność z 

opisem przedmiotu zamówienia i podstawę do odrzucenia oferty.  
 

Termin płatności faktury (PF):  

punkty przydzielane będą w zależności od zaoferowanego przez Wykonawcę terminu płatności liczonego od dnia 

dostarczenia faktury Zamawiającemu, w następujący sposób: 

 

Termin płatności Punkty 
do 7 dni 0 

8 do 14 dni 2 
15 do 21 dni 5 

powyżej 21 dni 10 
Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium. 
 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z 



zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach (PC + PO + PF). 

 
4) Zamawiający po sprawdzeniu ofert i stwierdzeniu, że oferty nie podlegają odrzuceniu, ale  
treść tych ofert w zakresie kryterium oceny ofert wymaga ulepszenia, będzie mógł  
prowadzić negocjacje treści ofert w ramach kryteriów oceny ofert, a po zakończeniu  
negocjacji będzie mógł zaprosić Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych;  
5) Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert  
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie  
o zamówieniu;  
6) Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową  
zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert  
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w  
którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta  
złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.;  
7) Jeżeli Zamawiający będzie udzielał zamówienia bez prowadzenia negocjacji, a złożone  
oferty otrzymają taką samą liczbę punktów, spośród tych ofert za ofertą najkorzystniejszą  
zostanie wybrana oferta z najniższą ceną. Jeżeli będą to oferty o takiej samej cenie,  
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty - do złożenia w wyznaczonym  
terminie ofert dodatkowych;  
8) Jeżeli Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji wówczas dokonuje wyboru  
najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w  
odpowiedzi na ogłoszenie;  
9) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień  
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub  
oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie  
wskazanym przez Zamawiającego; 
10) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w  
SWZ.;  
11) Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty,  
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do  
wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór  
jego oferty;  
12) W przypadku braku zgody, o której mowa w ppkt.11 , oferta podlega odrzuceniu, a  
Zamawiający zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego o  
oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia  
postępowania.  

 
17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO.  
1) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, w 
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, 
jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 
którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.  

3) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

4) Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 
warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 7 do 
SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.  

5) Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w 
przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą 
współpracę tych Wykonawców.  

6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny 
ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.  

 
 
 
 



18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY.  
1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy 
Pzp;  

2) 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, mimo że Zamawiający był do 
tego obowiązany;  
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym, w terminie 5 dni od dnia 
przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz w terminie 10 dni 
jeżeli informacja ta została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej;  

4) 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 terminu;  

5) 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;  

6) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 
o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sadu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

7) Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 
ochrony prawnej” ustawy Pzp.  

 
19. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W 
OKOLICZNOŚCIACH OKREŚLONYCH W ART. 95.  
Zamawiający, w zakresie wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 
art. 22 paragraf 1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), 
Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym 
przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę co najmniej 8 osób mających realizować zamówienie tj. 1 
osobą o charakterze koordynatora usług odpowiedzialnego za organizację, nadzór oraz zapewnienie 
wysokiej jakości świadczonych usług, posiadającego co najmniej wykształcenie średnie oraz minimum 
3-letnie doświadczenie zawodowe w tym zakresie, co najmniej 5 osobami na stanowiskach 
robotniczych, co najmniej 2 osobami na stanowiskach robotniczych z wymaganymi kwalifikacjami 
(potwierdzonymi zaświadczeniami lub świadectwami ukończenia odpowiednich kursów tj. Kierowcy 
samochodów specjalistycznych posiadających prawo jazdy kategorii C. 

 
20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 
21. INFORMACJA O WYMOGU LUB MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI 
KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW 
ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY.  
Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.  

 
22. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA LICZBY WYKONAWCÓW, KTÓRYCH 
ZAMAWIAJĄCY ZAPROSI DO EWENTUALNYCH NEGOCJACJI, STOSUJĄC KRYTERIA 
OCENY OFERT.  
Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby Wykonawców, w przypadku zaistnienia 
potrzeby przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści złożonych ofert pod względem kryteriów 
oceny ofert.  



23. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za  najkorzystniejszą, wniesienia 
– przed zawarciem  umowy - zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
24. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ  
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej  

 
25. INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH  
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walucie 
obcej. Walutą obowiązującą w niniejszym postępowaniu jest: PLN  

 
26. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM ZASTOSOWANIU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ  
Zamawiający nie przewiduje w przedmiotowym postępowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z 
zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

 
27. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 
28. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA  
Niniejsze postępowanie przetargowe zakończone zostanie z chwilą zawarcia umowy z wybranym 
Wykonawcą lub gdy postępowanie zostanie unieważnione  
 
Żagań, dnia 10 maja 2022 r.  
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