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Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o. o. 

 
 

 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne,  
o których stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. 
poz. 1710 ze zm.), dalej zwanej „ustawą Pzp” lub „Pzp” na usługę:  
  

„Zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych (20 03 07)  
pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych  

z terenu Miasta Luboń i Gminy Tarnowo Podgórne”  
  
 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie 
ofert i komunikacja odbywają się za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: 

www.tp-kom.eb2b.com.pl 

 
 
Zamawiający:  

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. 

„KOM-LUB” Sp. z o.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Zatwierdzam  
 
 
 
 
 
                   Tarnowo Podgórne, dnia 25.01.2023 roku 
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I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Tarnowska Gospodarka 
Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. 
ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne 

REGON: 639910084; NIP: 777-00-04-121 
tel. (61) 8146430; e-mail: biuro@tp-kom.pl; strona internetowa: https://www.tp-kom.pl 

Godziny pracy: 07:00-15:00 od poniedziałku do piątku. 

w imieniu własnym i na własną rzecz, jak również w imieniu i na rzecz: 

„KOM-LUB” Sp. z o.o. 
ul. Niepodległości 11,62-030 Luboń 
REGON: 632095681; NIP: 777-00-05-209 
tel.: (61) 8130551; e-mail: kom-lub@kom-lub.com.pl;  
strona internetowa: https:/www.kom-lub.com.pl  
Godziny pracy: 07:00-15:00 od poniedziałku do piątku. 

 
1. Wszystkie powyżej wymienione podmioty, będąc zobowiązanymi do stosowania przepisów ustawy  

z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z zm., dalej Pzp 
lub ustawa Pzp) wspólnie przeprowadzają postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do 
czego wyznaczyły i upoważniły Zamawiającego - Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp.  
z o.o. (Lider grupy zakupowej). Udzielenie zamówienia publicznego, nastąpi poprzez zawarcie umowy 
w sprawie zamówienia publicznego przez powyższe wymienione podmioty. 

2. Na potrzeby niniejszego postępowania poprzez pojęcie „Lider grupy zakupowej”, należy rozumieć 
podmiot wyznaczony i upoważniony przez wszystkich ww. zamawiających działających wspólnie do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podejmowania czynności 
związanych z realizacją zamówienia wskazanych we wzorze umowy.  

3. Uwzględniając powyższe, w niniejszym SWZ poprzez Zamawiającego na potrzeby czynności 
podejmowanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy rozumieć 
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o., chyba, że zastrzeżono odmienne. 

4. Obowiązki i uprawnienia Stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak również tryb ich 
realizacji określono we wzorze umowy. 

 

II. Postanowienia dotyczące danych osobowych:  

1. Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 
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 – informuje się, iż: 

2. Administratorem danych osobowych Wykonawcy, udostępnionych w treści dokumentów złożonych 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Tarnowska Gospodarka Komunalna  
TP-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne 
(dalej: TP-KOM). Jeżeli Wykonawca jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą 
osoby prawnej, dalej używane określenie „Wykonawca” ma zastosowanie do osób reprezentujących 
tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną. 

3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym 
z uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania, a następnie 
będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
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postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy. 

5. Wykonawca posiada następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych jego 
dotyczących: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy 
wykonanie przez TP-KOM obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, TP-KOM może żądać od Wykonawcy 
wskazania dodatkowych informacji: 

b) mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 
postępowania o udzielenie zamówienia   

c) publicznego lub konkursu, 
d) mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia; 
e) prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących oraz żądania uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych; 
f) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”); 
g) prawo do ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem, że wystąpienie z żądaniem, o którym 

mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 

h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż 
przetwarzanie danych osobowych Jego dotyczących narusza przepisy RODO. 

6. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
ustawy Pzp; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów tej ustawy. 

7. Dane Wykonawcy nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji. 

8. TP-KOM nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

9. Dane osobowe Wykonawcy mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, osobom i podmiotom na podstawie przepisów 
Ustawy oraz podmiotom świadczącym usługi dla TP-KOM z zakresu pomocy prawnej, a także 
powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie zgodnie z art. 28 RODO podmiotom 
świadczącym usługi na zlecenie TP-KOM. 

 

III. Tryb udzielenia zamówienia:  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na 
podstawie art. 132 ustawy Pzp, aktów wykonawczych do ustawy Pzp oraz Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla 
zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.  

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, 
 o których stanowi art. 3 ust. 1 ustawy Pzp, biorąc pod uwagę kwoty określone w obwieszczeniu 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 Pzp.  

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

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

6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.  
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7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  

8. Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp. 
Zamawiający w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy Pzp ustanawia wymóg, aby w trakcie realizacji 
zamówienia, następujące czynności:  

1) kierowanie pojazdami,  

2) obsługa załadunku i rozładunku pojazdów,  

realizowały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), niezależnie od tego, czy działają 
one w imieniu Wykonawcy czy Podwykonawcy.  

Szczegółowe wymagania dotyczącego realizacji wymogu zatrudnienia, sposobu weryfikacji 
zatrudnienia tych osób oraz uprawnień kontrolnych Zamawiającego w tym zakresie zostały 
określone w projektowanych postanowieniach umowy. 

9. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa  
w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

IV. Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest: zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych 
(20 03 07) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Luboń 
i Gminy Tarnowo Podgórne według zadań: 

a) Zadanie nr 1 – Zagospodarowanie prognozowanej ilości odpadów komunalnych 
wielkogabarytowych z Miasta Luboń w ilości 1500 Mg; 

b) Zadanie nr 2 – Zagospodarowanie prognozowanej ilości odpadów komunalnych 
wielkogabarytowych z Gminy Tarnowo Podgórne w ilości 800 Mg. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. Ponadto szczegółowe 
wymagania dotyczące zakresu i sposobu realizacji przedmiotu umowy określone zostały  
we wzorze umowy. Niniejsze dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako 
wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu 
swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności w realizacji przedmiotu zamówienia.  

3. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia w rozumieniu miejsca odbioru odpadów – stacja 
przeładunkowa położona w miejscowości Rumianek (62-080), Gmina Tarnowo Podgórne. 

4. Zamawiający nie będzie korzystał z Prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
a) 90500000-2 – Usługi związane z odpadami;  
b) 90511000-2 – Usługi wywozu odpadów;  
c) 90514000-3 – Usługi recyklingu odpadów; 
d) 90510000-5 – Usuwanie i obróbka odpadów; 
e) 90533000-2 – Usługi gospodarki odpadami; 
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V. Inne informacje:  

1. Zamawiający zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp informuje, iż w pierwszej kolejności 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.  

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z dokonanym podziałem na Zadania. 

3. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
Przewidziane zamówienia będą dotyczyć zagospodarowania odpadów komunalnych 
wielkogabarytowych o łącznej wartości nieprzekraczającej kwoty 171.822,42 zł. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem wystąpienia 
sytuacji, o której mowa w art. 261 ustawy Pzp.  

7. Zamawiający wskazuje, że jeżeli w dokumentach zamówienia, a w szczególności w opisie 
przedmiotu zamówienia wskazano odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym. Wykazanie równoważności norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych leży po stronie Wykonawcy i powinno zostać przez 
niego udokumentowane i złożone wraz z ofertą.  

  

VI. Wizja lokalna i sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia:  
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę 
dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia – dostępnych na miejscu  
u Zamawiającego, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.  
  

VII. Termin wykonania zamówienia:  
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od dnia 
jej podpisania.  

  

VIII. Podstawy wykluczenia:  

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę/Wykonawców  
w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne), 
oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.) – przesłanki wykluczenia obligatoryjne.  

2. Na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,  
w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie 
zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku  
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie z postępowania o udzielenie zamówienia 
wyklucza się:  

1) obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji;  

2) osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub 
pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt. 1;  
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3) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem 
podmiotu, o którym mowa w pkt. 1 lub 2; w tym podwykonawców, dostawców lub 
podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.  

W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa powyżej, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym CEiDG, KRS, CRBR, a także 
innych publicznie dostępnych rejestrów. Jeżeli Zamawiający uzna za wątpliwy stan faktyczny lub 
prawny, to w uzasadnionych przypadkach będzie żądał koniecznych dokumentów i oświadczeń,  
w szczególności poświadczonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wyciągu z księgi 
udziałów (art. 188 Ksh) lub z rejestru akcji (art. 3281 Ksh). W przypadku Wykonawcy zagranicznego, 
w razie potrzeby, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dokumentów z odpowiedniego 
rejestru, odpowiednika rejestru sądowego, a w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski.  

3. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy  
z postępowania o udzielenie zamówienia 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. 

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. Zamawiający oceniając 
wykluczenie Wykonawcy stosuje odpowiednio zapisy art. 110 i 111 ustawy Pzp tylko w zakresie art. 
108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.  

5. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.), zastosowanie 
mają przepisy art. 7 ust. 2-9 niniejszej ustawy.  

IX. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu:  

1. W postępowaniu o zamówienie publiczne może wziąć udział Wykonawca, który spełnia wymagania 
Zamawiającego określone w niniejszej SWZ oraz nie podlega wykluczeniu na zasadach określonych 
w rozdziale VIII SWZ, tj.:  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  
w postępowaniu, określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:  

1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:   
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.  

1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów:  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:  

1) aktualny wpis do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), który to 
rejestr stanowi element Bazy Danych o Odpadach (BDO), w zakresie transportu odpadów, 
obejmujących co najmniej następujące kody odpadów: 20 03 07, według katalogu odpadów 
stanowiącego Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.  
w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10);  
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2) uprawnienia do zagospodarowania w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.)  
i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze 
zm.) o kodzie 20 03 07 lub wskazanie instalacji, która zagospodaruje odpady, z tym 
zastrzeżeniem, że wskazana przez Wykonawcę instalacja nie może być zlokalizowana  
w odległości większej niż 60 km od stacji przeładunkowej znajdującej się w miejscowości 
Rumianek (62-080). 

1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej  
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł.  

1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:  

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje w sposób należyty w okresie co 
najmniej 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, co najmniej jedną (1) usługę polegającą na 
odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych wielkogabarytowych (kod 20 03 07)  
o wartości 600.000,00 zł brutto; 

2) dysponuje następującym potencjałem technicznym:  

a) co najmniej trzy (3) pojazdy ze skrzyniami samowyładowczymi o ładowności minimum 
20 Mg i co najmniej pięcioma (5) kontenerami o pojemności 40 m3; 

lub 
b) co najmniej dwa (2) pojazdy – ciągniki z naczepą typu „ruchoma podłoga” 

przystosowanymi do przewozu odpadów o kodzie 20 03 07 i co najmniej pięcioma (5) 
kontenerami o pojemności 40 m3; 

Wszystkie pojazdy używane podczas realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi 
normy emisji spalin nie niższą niż EURO 4 (zgodnie z Dyrektywą 98/969/EC i 200/80/EC). 

Uwaga! Zamawiający w Załączniku nr 11 do SWZ – Wykaz pojazdów - zobowiązuje Wykonawcę 
do wypełnienia stosownego oświadczenia.  

  
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 

oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie: spełnia lub nie spełnia.  

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne 
spełnianie warunku przez Wykonawców.  

4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.  

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane.  
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6. W przypadku, o którym mowa w pkt 4 i 5 powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie 
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają 
poszczególni Wykonawcy.  

7. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,  
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  
 

X. Poleganie na podmiotach udostępniających zasoby:  

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 
jeśli podmioty te wykonają świadczenie, do realizacji którego te zdolności są wymagane.  

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, 
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów. Wykonawca składa zobowiązanie zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy.  

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.  

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał,  
że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym 
zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 2 rozdziału XIV SWZ, także 
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w formie JEDZ/ESPD, potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.  

XI. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia:  

1. Wykonawcy mogą wspólnie (np. konsorcja, spółki cywilne) ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo do reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

Uwaga! Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo składa się w oryginale, 
w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy 
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zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się 
cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje 
mocodawca lub notariusz.  

3. Zapis z pkt 2 powyżej nie dotyczy sytuacji, w której upoważnienie/pełnomocnictwo do 
występowania w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wynika 
z dołączonej do oferty umowy regulującej współpracę Wykonawców – wówczas umowa powinna 
być załączona do oferty w formie elektronicznej lub cyfrowym odwzorowaniu dokumentu – 
opatrzone właściwym podpisem wym. w uwadze pkt 2 powyżej, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą 
ofertę.  

4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tj. przez każdego z Wykonawców  
lub pełnomocnika).  

5. Przepisy ustawy Pzp i postanowienia SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w szczególności co do 
oświadczeń i dokumentów (podmiotowe środki dowodowe), o których mowa w rozdziale XIV SWZ, 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te 
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

6. Uwaga! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek 
określony w ppkt 1.2. rozdziału IX SWZ musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. co najmniej jeden z nich musi posiadać: aktualny wpis 
do rejestru w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia, w zakresie transportu 
odpadów obejmujący kod odpadów 20 03 07. 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie  
z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – 
według wzoru Załącznika nr 6 do SWZ.  

8. W przypadku gdy Zamawiający będzie wymagał wniesienia wadium, dopuszcza się, aby wadium 
zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielnie zamówienia.  

9. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy Pzp, 
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

 

XII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, zgodnie  
z art. 60 pkt 1 ustawy Pzp i art. 121 pkt 1 ustawy Pzp:  
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, 
zgodnie z art. 60 pkt 1 ustawy Pzp i art. 121 pkt 1 ustawy Pzp.   
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XIII. Informacja na temat podwykonawstwa:  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli 
są już znani. Należy w tym celu wypełnić właściwy punkt Formularza Oferty, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy 
udziale podwykonawców, należy zaznaczyć w Formularzu Oferty właściwy punkt – tzn. 
„samodzielnie, bez udziału podwykonawców” lub „nie dotyczy”. Brak informacji w powyższym 
zakresie będzie uznany przez Zamawiającego za stwierdzenie samodzielnego wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę.  
Uwaga !  
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli są już znani, 
również na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – dalej zwany 
„JEDZ/ESPD”, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ (Część II JEDZ: „Informacje dotyczące 
wykonawcy” Sekcja D: „Informacje dotyczące Podwykonawców, na których zdolności Wykonawca 
nie polega”).  

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany 
jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.  

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,  
że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.  

5. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo:  

1) w przypadku zamiaru zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca będzie zobowiązany 
do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego w następującym trybie:  

a) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wniosek wraz z projektem umowy  
z podwykonawcą,  

b) w terminie do 7 dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy, Zamawiający udzieli 
na piśmie zgody na zawarcie umowy albo podając uzasadnienie – zgłosi sprzeciw,  
lub zastrzeżenia do projektu umowy,  

c) zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do 
projektu umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody,  

d) w przypadku odmowy Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy  
z podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone 
przez Zamawiającego;  

2) Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z Podwykonawcami zostały sporządzone na 
piśmie i przekaże Zamawiającemu kopię każdej umowy z Podwykonawcą niezwłocznie, lecz 
nie później niż do 7 dni od daty jej zawarcia;  
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3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcami bez 
wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie 
Wykonawcę;  

4) umowa z Podwykonawcą będzie uważana za zatwierdzoną przez Zamawiającego, jeśli  
w terminie 7 dni od dnia przedstawienia projektu umowy wraz z wnioskiem  
o zatwierdzenie, Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy;  

5) powyższy tryb działania, o którym mowa w ppkt 1) powyżej, będzie miał zastosowanie do 
wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z Podwykonawcami;  

6) każdy projekt umowy z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności postanowienia 
dotyczące:  

a) zakresu prac przewidzianego do wykonania,  

b) terminów realizacji,  

c) wynagrodzenia i terminów płatności,  

d) rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego;  

Uwaga! Zakazane postanowienia w umowie o podwykonawstwo.  
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą.  

6. W przypadku realizacji przedmiotowego zadania z udziałem Podwykonawców, Wykonawca wraz z 
fakturą musi złożyć w stosunku do każdego Podwykonawcy jeden z wymienionych poniżej 
dokumentów:  

1) potwierdzone przez Podwykonawcę oświadczenie Wykonawcy, że zapłata za usługę, która 
jest sprzedawana daną fakturą została zapłacona, a usługa została wykonana przez tego 
Podwykonawcę,  

2) polecenia cesji na rzecz Podwykonawcy wraz z załączeniem nieuregulowanej kopii faktury 
otrzymanej od tego Podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zapłaci należność 
przypadającą Podwykonawcy bezpośrednio na jego rachunek bankowy z zachowaniem 
terminu i zasad płatności jak dla Wykonawcy, a należność pozostała zostanie przekazana na 
rachunek bankowy Wykonawcy,  

3) potwierdzone przez Podwykonawcę oświadczenie Wykonawcy, że usługa, która jest 
sprzedawana daną fakturą została wykonana bez udziału tego Podwykonawcy.  

Brak złożenia przez Wykonawcę jednego z w/w dokumentów w stosunku do każdego 
Podwykonawcy będzie podstawą do odmowy przyjęcia przez Zamawiającego faktury od 
Wykonawcy.  

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

XIV. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych:  

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku 
podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale VIII SWZ oraz spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu, o których mowa w rozdziale IX SWZ.  
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2. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert:  

2.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – dalej zwany 
„JEDZ/ESPD”, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ;  
2.3. Oświadczenia, o którym mowa w ppkt 2.1. powyżej, potwierdza brak podstaw wykluczenia 
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępuje wymagane przez 
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe i jest sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego 
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. 
ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE 
L 3 z 06.01.2016, str. 16);  
2.4. JEDZ, pod rygorem nieważności, musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej. Zamawiający 
informuje, że pod adresem https://espd.uzp.gov.pl/ Urząd Zamówień Publicznych udostępnił narzędzie 
umożliwiające Zamawiającym i Wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie 
standardowego formularza JEDZ/ESPD w wersji elektronicznej (eESPD).  
W celu wypełnienia oświadczenia JEDZ należy z platformy zakupowej dostępnej pod adresem www.tp-
kom.eb2b.com.pl pobrać plik JEDZ w formacie *.xml, będący załącznikiem nr 3 do SWZ, a następnie 
zaimportować na stronie https://espd.uzp.gov.pl/ i postępować dalej zgodnie z instrukcjami 
(podpowiedziami) w narzędziu.  
Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ znajdują się także  
w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych dostępnych na stronie Urzędu Zamówień Publicznych 
(www.uzp.gov.pl) w „Repozytorium dokumentów Nowe Pzp” w zakładce „Inne” - Instrukcja 
wypełniania. 

2.5. Wykonawca powinien wypełnić w formularzu JEDZ informacje wymagane w:  

1) Części II formularza – Informacje dotyczące Wykonawcy – Sekcja A, B, C i D;  

2) Części III formularza – Podstawy wykluczenia – Sekcja A, B, C w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego oraz sekcja D – w przypadku tam wskazanym;  

3) Części IV formularza – Kryteria kwalifikacji – Sekcja A Kompetencje, Sekcja B Sytuacja 
ekonomiczna i finansowa, Sekcja C Zdolność techniczna i zawodowa; 4) Części VI formularza – 
Oświadczenie końcowe.  

Uwaga !  
Wykonawca powinien złożyć JEDZ wraz z ofertą.  
Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego może złożyć jeden JEDZ, pod warunkiem, że w złożonym oświadczeniu JEDZ Wykonawca 
zawrze wszystkie informacje umożliwiające Zamawiającemu dokonanie wstępnej oceny spełniania 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wstępnego potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia dla przedmiotu zamówienia.  
W Części IV: Kryteria kwalifikacji, Sekcji A: Kompetencje - należy wypełnić informacje dotyczące 
posiadania aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wpisów do rejestru Bazy Danych o Odpadach (BDO), 
adekwatnie do wymogów określonych w tym zakresie przez Zamawiającego w opisie warunku udziału 
w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IX ppkt 1.2 SWZ.  
Zamawiający zastrzega, iż „Oświadczenia końcowe” zawarte w Części VI formularza JEDZ mają istotne 
znaczenie dla oceny Wykonawcy. Stanowią one niejako podsumowanie całej treści złożonego przez 
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Wykonawcę formularza jednolitego dokumentu i złożonych w nim oświadczeń. Dodatkowo złożenie 
tych końcowych oświadczeń ma znaczenie z punktu widzenia odpowiedzialności podmiotów je 
składających za treść szczegółowych oświadczeń zawartych w formularzu jednolitego dokumentu. 
Jednocześnie oświadczenia końcowe zwracają uwagę na konieczność korzystania przez Zamawiającego, 
we wskazanych przez Wykonawcę sytuacjach, z bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych oraz 
dotyczą wyrażenia zgody przez Wykonawcę na możliwość korzystania przez Zamawiającego z informacji 
zawartych w formularzu jednolitego dokumentu. Dokument JEDZ łącznie z oświadczeniami zawartymi 
w treści formularza powinien być podpisany odpowiednio przez tego kogo dotyczy składany formularz 
JEDZ. Dla skutecznego złożenia oświadczenia formularz JEDZ muszą podpisać właściwe, umocowane 
osoby, tj. uprawnione do reprezentacji albo upoważnione na podstawie odrębnie udzielonego 
pełnomocnictwa;  
2.6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia 
warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IX ppkt 1.4 SWZ wraz z oświadczeniem 
JEDZ składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w formie JEDZ – tj. odrębny 
formularz JEDZ składa również podmiot udostępniający zasoby, celem potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia tego podmiotu  oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu,  
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wykonawca udostępniający zasób 
wypełnia, podpisuje i składa formularz JEDZ w sposób analogiczny, jak Wykonawca określony w ppkt 
2.4. i 2.5. powyżej;  
2.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym 
mowa w ppkt 2.1. powyżej, składa każdy z Wykonawców – tj. odrębny formularz JEDZ składa każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw 
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy  
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o zamówienie wypełniają, podpisują i składają formularz JEDZ w sposób analogiczny, jak 
Wykonawca określony w ppkt 2.4. i 2.5. powyżej;  
2.8. Zamawiający nie wymaga złożenia formularza JEDZ przez Podwykonawców, na których zdolności 
Wykonawca nie polega – dotyczy Podwykonawców wskazanych przez Wykonawcę, którym Wykonawca 
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia;  
2.9. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 
ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ;  
2.10. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia 
warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IX ppkt 1.4 niniejszej SWZ, wraz  
z oświadczeniem według wzoru Załącznika nr 4 do SWZ, składa także oświadczenie podmiotu 
udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 
7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 4a do SWZ;  
2.11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,  
o którym mowa w ppkt 2.9. powyżej, składa każdy z Wykonawców – tj. odrębne oświadczenie dotyczące 
przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ, składa każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  
2.12. Oświadczenie, o którym mowa w ppkt 2.9. i 2.10. powyżej, pod rygorem nieważności, muszą 
być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
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3. Podmiotowe środki dowodowe składane są na wezwanie Zamawiającego:  

3.1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, 
wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych 
środków dowodowych.  
3.2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń lub dokumentów) wymaganych od 
Wykonawcy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania:  

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:  

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,  

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 
publiczne tytułem środka karnego,  

⎯ sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;  
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania  
z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia 
dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert 
wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami 
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 
ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 
zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz  
z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów 
potwierdzających, że odpowiednio przed terminem składania ofert Wykonawca dokonał 
płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wraz z odsetkami  
i grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. 

4) 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 (tj. Dz.U.2021.275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną 
ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej warz 
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego 
Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do  
SWZ;  

5) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: 

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

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 
publiczne tytułem środka zapobiegawczego,  

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia 
mającego na celu zakłócenie konkurencji,  
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d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ;   
oraz oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu dotyczące 
przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy  
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do SWZ;   

Uwaga! Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp skorzysta z dokumentów 
znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania 
przez Wykonawcę w Formularzu Oferty – Załącznik nr 2 do SWZ, danych umożliwiających dostęp 
do tych dokumentów;  

4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast:  

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ppkt 3.2.1) powyżej – składa 
informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku 
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  
w zakresie, o którym mowa w ppkt 3.2.1) powyżej – niniejszy dokument powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem,  

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub zaświadczenia albo innego 
dokumentu właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, o których mowa powyżej – składa informację z odpowiedniej 
jednostki, albo inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – niniejszy dokument powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,  

c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 
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 – niniejsze dokumenty powinny 
być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,  

d) Uwaga! Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 
wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje 
się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub 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 administracyjny, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.  
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski.   
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5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia  
i dokumenty, o których mowa w ppkt 3.2. rozdziału XIV SWZ, składa odrębnie każdy  
z Wykonawców;  

6) Procedura samooczyszczenia – zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wobec Wykonawcy 
zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 108 ust. ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 
pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni 
Zamawiającemu, że spełni 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,  

⎯ 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;  

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa powyżej, są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa powyżej, nie 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.  

3.3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń lub dokumentów) wymaganych 
od Wykonawcy, w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 
określonego w pkt 1.2. rozdziału IX SWZ, Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia:  

a) zaświadczenia właściwego organu o wpisie do rejestru działalności regulowanej jako 
potwierdzenie aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 
2519 ze zm.), w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia;  

b) wydruk z rejestru BDO, jako potwierdzenie aktualnego wpisu do rejestru podmiotów 
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, 
o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 
2022r. poz. 699 ze zm.), i który to rejestr stanowi element Bazy Danych o Odpadach 
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(BDO), w zakresie transportu odpadów, obejmujących co najmniej rodzaje i kody 
odpadów stanowiących przedmiot zamówienia;  

Uwaga!  
Stosownie do zapisów art. 127 ust. 1 i 2 ustawy Pzp 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 jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp 
do tych środków, a także Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych 
środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz 
potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.  
 

2) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej, określonego w pkt. 1.3. rozdziału IX SWZ, Zamawiający wzywa Wykonawcę do 
złożenia dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej 
z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na kwotę 
nie mniejszą niż 200.000,00 zł.  

3) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, 
określonego w pkt 1.4. rozdziału IX SWZ, Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia:  

a) wykazu usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub  

są wykonywane należycie, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czy dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn 
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
Wykonawcy, w przypadku usług nadal wykonywanych, referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wystawione  w 
okresie ostatnich 3 miesięcy - wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 10 do SWZ;  
b) wykazu pojazdów pozostających w dyspozycji Wykonawcy w celu wykonania 
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 
zasobami - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 11 do SWZ. 

4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 
które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 
prawidłowość i aktualność.  

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 
dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.  

6. 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.  
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7. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub zapisami SWZ do oświadczeń  
i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego mają zastosowanie w szczególności przepisy rozporządzenia 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (tj. Dz.U. z 2020 r. 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 środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).  

8. Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych. 

XV. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie 
komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych  
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:  

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Waldemar Nowak i 
Marlena Dzik w zakresie procedury postępowania o udzielnie zamówienia publicznego.  

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
za pośrednictwem Platformy zakupowej - eB2B pod adresem: www. tp-kom.eb2b.com.pl, dalej 
także: Platforma. 

3. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie 
ofert oraz wszelkich oświadczeń, wniosków i dokumentów odbywa się przy użyciu Platformy. Za 
datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania 
do Platformy.  

4. Instrukcja korzystania z Platformy: 

a) w przypadku posiadania konta na Platformie - zgłoszenie do postępowania wymaga 
zalogowania Wykonawcy do Platformy; 

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie – należy w zakładce 
„Postępowania”, „Lista postępowań otwartych” wybrać niniejsze postępowanie oraz 
korzystając z polecenia „zgłoś się do udziału w postępowaniu” przejść do Formularza 
rejestracyjnego.  

5. Zalecenia Zamawiającego odnośnie do kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

a) dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES, 
b) dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES. 

6. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 Mb/s; 
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 4GB RAM, Procesor 

Intel IV 4GHZ, jeden z systemów 
c) operacyjnych- MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje; 
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, w najnowszej wersji, 

w przypadku Internet Explorer   
e) minimalnie wersja 10.0; 
f) włączona obsługa JavaScript; 
g) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie „pdf”. 
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7. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami 
prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg,.png, .tif, .dwg, .zip, .rar, 7zip, przy 
czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku 
to 50 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. 

8. Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych: 

a) pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie 
jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu 
przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert; 

b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu 
elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie 
dokumentu w kolumnie „Data przesłania”. 

9. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki”. 
Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. 
W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „pobierz paczkę”,  
a następnie „pobierz wszystkie załączniki organizatora”. 

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ przy 
pomocy Platformy. 

11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 
treści SWZ. 

12. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 
zapytania,  
na Platformie. Wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ.  

 

XVI. Opis sposobu przygotowania oferty oraz oświadczeń i dokumentów wymaganych przez 
Zamawiającego w SWZ:  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę za pośrednictwem Platformy.  

2. Treść oferty musi być zgodna z treścią SWZ.  

3. Ofertę składa się na Formularzu Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. Formularz 
Oferty składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym 
dokumencie.   

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:  
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SWZ; 
informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 
nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu;  
Wymagana forma: Oświadczenie JEDZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej 
do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie;  
Uwaga! W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie w formie Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) podmiotu udostępniającego zasoby  
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– jeżeli dotyczy;  

2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz 
art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, o którym mowa 
w rozdziale XIV SWZ, według wzoru Załącznika nr 4 do SWZ oraz dodatkowo – jeżeli 
dotyczy, według wzoru Załącznika nr 4a do SWZ w przypadku, gdy Wykonawca polega na 
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby;  
Wymagana forma: Oświadczenie składa się w formie elektronicznej, opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania 
Wykonawców, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym 
właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.  
W przypadku, gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej 
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.   
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia lub notariusz;  

3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdziale X SWZ – 
jeżeli dotyczy, według wzoru Załącznika nr 5 do SWZ;   
Wymagana forma: Zobowiązanie składa się w formie elektronicznej, opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania 
podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie z formą reprezentacji określoną  
w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.  
W przypadku, gdy zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej 
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.   
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia lub notariusz;  

4) oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale XI SWZ – jeżeli 
dotyczy, według wzoru Załącznika nr 6 do SWZ;  

Wymagana forma: Oświadczenie składa się w formie elektronicznej, opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania 
Wykonawców, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym 
właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.  
W przypadku, gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej 
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.   
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia lub notariusz;  
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5) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 
reprezentowania Wykonawcy (np. umowa regulująca współpracę Wykonawców) – jeżeli 
dotyczy; pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;  

6) dokumenty potwierdzające posiadanie pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie 
wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych (tzn. odpowiednie 
pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy);  
Wymagana forma dla pełnomocnictw wym. w pkt 5 i 6 powyżej: Pełnomocnictwo 
przekazuje się w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. W przypadku gdy zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje mocodawca lub 
notariusz.  

4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą, w tym te dla których 
Zamawiający określił wzory w formie formularzy stanowiących załączniki do SWZ, powinny być 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.  

5. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub 
złożony wraz z ofertą sporządzony w języku obcym musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język 
polski.  

6. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, 
wyraźnie zastrzec, że nie mogą być one udostępnianie oraz wykazać, załączając stosowne 
wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Na Platformie  
w formularzu składania ofert znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia oferty stanowiącej 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje, o których mowa w art. 222 ust. 
5 ustawy Pzp.  

7. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, lub podwykonawcy niebędącego 
podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami 
potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione 
podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, 
jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.  

8. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione 
przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  
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9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  
o którym mowa w niniejszym ustępie, dokonuje w przypadku:   

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie 
do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia, lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków 
dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które 
każdego z nich dotyczą;   

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

10. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może 
dokonać również notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w niniejszym ustępie, 
należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci 
papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności 
bezpośredniego dostępu do oryginału.  

11. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do popisywania wszelkich plików 
muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 
(eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku”.  

12. W przypadku wykorzystania zewnętrznego podpisu elektronicznego w formacie XAdES, 
Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików – tzn. podpisywanych plików z danymi 
oraz plików XAdES.  

13. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie  
z instrukcjami zamieszczonymi na Platformie. 

14. Wykonawca za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić 
lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji 
dostępnej na Platformie. 

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją 
korzystania z Platformy.  

16. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem  
i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu 
kosztów udziału w postępowaniu.  

XVII. Wymagania dotyczące wadium:  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XVIII. Termin związania ofertą:  

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym 
dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składnia ofert tj. do dnia 
05.06.2023 r.  

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą wskazanego w pkt 1 powyżej, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca 
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się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany 
przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą,  
o którym mowa w pkt 2 powyżej, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo 
jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.   

5. Zamawiający, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp, odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie 
wyrazi pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.   

XIX. Sposób oraz termin składania ofert:  

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem strony internetowej: 
www.tp-kom.eb2b.com.pl do dnia 07.03.2023 r. do godziny 10:00.  

2. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca sposobu złożenia oferty znajduje się na 
Platformie. 

3. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (Platformie) w drugim kroku 
składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta 
została zaszyfrowana i złożona.  

XX. Termin otwarcia ofert:  

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2023 r. o godzinie 10:30.  
2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego 

systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.  

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania – www.tp-kom.eb2b.com.pl 

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

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 
zostały otwarte,  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

Informacja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania na 
Platformie. 

6. Zgodnie z ustawą Pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert 
w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem 
elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.  

XXI. Sposób obliczenia ceny oferty:  

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto w Formularzu Oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie 
za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca zobowiązany jest podać w Formularzu 
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Oferty cenę jednostkową netto i brutto za 1 Mg odpadów, wartość całkowitą netto i brutto za 
odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów dla poszczególnych Zadań. 

W cenie oferty brutto Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłowym 
wykonaniem przedmiotu zamówienia, podatki i inne obciążenia wymagane prawem oraz 
ewentualne rabaty.  

2. Podstawą wyliczenia ceny oferty brutto jest opis przedmiotu zamówienia, zapisy SWZ, istotne 
postanowienia umowy, przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o 
odpadach i Prawo ochrony środowiska. 

3. Cena oferty brutto podana w Formularzu Oferty jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji  
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty z dokładnością większą niż do drugiego miejsca po 
przecinku lub dokona nieprawidłowego zaokrąglenia, to ten sposób wyliczenia ceny zostanie uznany 
za oczywistą omyłkę rachunkową. Zamawiający dokona przeliczenia podanej w ofercie ceny do 
dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną 
zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte,  
a końcówki 0,5 grosza i wyższe zostaną zaokrąglone do 1 grosza.  

5. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe będą wydawać się rażąco niskie w stosunku 
do przedmiotu zamówienia i będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego  
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający na podstawie art. 224 ustawy Pzp zwróci się 
do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.  

6. Cena oferty brutto powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN).  

7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.  

8. Wzór Formularza Oferty został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.  W 
przypadku gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć informację, że wybór oferty będzie prowadzić 
do obowiązku podatkowego, Wykonawca powinien odpowiednio zmodyfikować treść Formularza 
Oferty. 

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

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu – tj. ofert, wobec których nie 
zachodzą przesłanki określone w art. 226 ustawy Pzp.   

2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:  

L.p.  Nazwa kryterium  Znaczenie kryterium  
(waga)  

1.  Cena (C)  100%  
  

1) Liczba punktów w kryterium cena 100%- Zamawiający zastosuje matematyczne obliczenie, 
ocena punktowa (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 100 pkt) zostanie wyliczona 
zgodnie z następującą formułą:    

Proporcje matematyczne wg wzoru:  

C = cena najniższa/cena badanej oferty x 100 x 100% gdzie:  
C - ilość punktów  
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Dla porównania ofert pod względem kryterium ceny Zamawiający przyjmuje łączną cenę 
oferty brutto wskazaną w Formularzu oferty przez Wykonawcę.  
  
Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta 
proponująca najniższą cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia.  
Oferta o najniższej cenie brutto – maksymalna ilość punktów, pozostałe oferty – ilość 
punktów wyliczona według wzoru;  
  

XXIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego:  

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli 
oferty na zasadach i w zakresie określonym w art. 253 ustawy Pzp.  

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 
ustawy Pzp, 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.   

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o którym mowa w pkt 2 powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym  
w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.  

4. Wykonawca, będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego.  

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać  
z dokumentów załączonych do oferty.  

6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców oraz pełnomocnictwa do zawarcia 
umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Umowa 
regulująca współpracę tych Wykonawców, powinna zawierać w swojej treści minimum następujące 
postanowienia:  

1) określenie stron umowy;  

2) zobowiązanie do realizacji przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem 
przedmiot zamówienia;  

3) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych 
(lider) przy realizacji ww. zamówienia, wskazanie osoby pełnomocnika oraz zakresu jego 
pełnomocnictwa;  

4) oznaczenie czasu trwania współpracy Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, 
obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia;  

5) role i zadania każdego z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie;  

6) stwierdzenie  solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec 
Zamawiającego, w trakcie realizacji zamówienia jak i z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji;  

7) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 
członków do czasu wykonania zamówienia;  

8) lider jest uprawniony do otrzymywania płatności;  
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9) wskazanie, iż zapłata dokonana na rzecz lidera zwalnia Zamawiającego z długu względem 
Wykonawców;  

10) lider ma prawo do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji dla i w imieniu 
wszystkich stron (partnerów);  

11) numery i nazwy rachunków bankowych, na które będą dokonywane płatności z tytułu 
realizacji przedmiotowej Umowy;  

12) zakaz zmian w umowie regulującej współpracę Wykonawców bez zgody Zamawiającego. 
Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy 
zawartej pod warunkiem zawieszającym.  

7. Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
dostarczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem aktualnej polisy (wraz z dokumentem 
potwierdzającym opłacenie składek/składki) potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia 
prowadzonej działalności w zakresie usług objętych przedmiotem zamówienia na sumę 
ubezpieczenia wymaganą zgodnie z SWZ przez cały okres realizacji umowy.   

8. Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
dostarczenia poświadczonych za zgodność z oryginałem dowodów rejestracyjnych pojazdów 
skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

9. Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
dostarczenia wykazu podwykonawców, o ile są już znani, wraz z podaniem nazwy albo imion  
i nazwiska oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych 
w wykonanie zamówienia, zakresu usług podwykonawców i ich wartości.  

10. W przypadku wybrania oferty Wykonawcy zamierzającego realizować zamówienia z udziałem 
Podwykonawców mają zastosowanie postanowienia ujęte w pkt 5-6 rozdziału XIII SWZ.  

11. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w kwocie, formie i terminie określonym w rozdziale XXIV SWZ (jeżeli ustalone). 

12. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania  
i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać 
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.  

XXIV. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 1% ceny łącznej brutto 
podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

4. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku formach 
określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.  

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:  

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowokredytowej,  

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,  
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3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia  
6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.  

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego o nr 26 1050 1533 1000 0022 4555 7992. Wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia 
(wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego musi nastąpić 
przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego).  

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Wykonawcy.  

8. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 450 ust. 1 pkt 2-5 ustawy Pzp, musi wynikać 
bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (beneficjenta), 
zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej 1% ceny łącznej 
brutto podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przez Wykonawcę (zobowiązanego).  

9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 450 ust. 1 pkt 2-5 ustawy 
Pzp, Wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w tych 
formach.  

10. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
innej niż w pieniądzu, musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy  
w sprawie zamówienia publicznego na: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych 
wielkogabarytowych (20 03 07) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z 
terenu Miasta Luboń i Gminy Tarnowo Podgórne”, 01/ZP/2023. 

11. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.  

12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości.  

13. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż  
w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty  
z dotychczasowego zabezpieczenia.  

14. Wypłata, o której mowa w pkt 13 powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.  

15. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

XXV. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy i zabezpieczenie należytego wykonania umowy:  

1. Wybrany Wykonawca zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w wzorze umowy, który stanowią Załącznik nr 12 do SWZ.  
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2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza 
zawarcie umowy na odległość poprzez opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez osoby uprawnione. 

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 pierwotnej umowy  
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy. 

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

6. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
przedmiotu umowy na warunkach wskazanych w projekcie umowy. 

 

XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy:  

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują 
przepisy działu IX – Środki ochrony prawnej ustawy Pzp (art. 505 – 590 ustawy Pzp).  

2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale SWZ przysługują Wykonawcy oraz innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 
w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

4. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.  

5. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku 
obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia 
ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia 
tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.  

6. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, 
systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane 
postanowienie umowy,  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy 
ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 
konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,  

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 
konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.  

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.  

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 
o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  
  

XXVII. Załączniki do SWZ, które stanowią jej treść:  

1) Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;  
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2) Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz Oferty;  

3) Załącznik nr 3 do SWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) określający wymagany 
przez Zamawiającego zakres oświadczenia do wypełnienia przez Wykonawcę;  

4) Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 
833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;  

Załącznik 4a do SWZ – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia, o których mowa w zdaniu 
powyżej składane przez podmiot udostępniający zasoby;  

5) Załącznik nr 5 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby;   

6) Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp;  

7) Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej;  

8) Załącznik nr 8 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych  
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp;  

9) Załącznik nr 9 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych  
w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art.   
7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;  

10) Załącznik nr 10 do SWZ – Wykaz usług;  

11) Załącznik nr 11 do SWZ – Wykaz pojazdów;  
12) Załącznik nr 12 do SWZ – Wzór umowy; 
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