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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

- dalej zwana „SWZ” 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest 

prowadzone trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej lub  

przekraczającej progi unijne o jakich stanowi art. 3 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 i 2020 r. poz. 

288, 1492, 1517, 2275 i 2320) - dalej zwanej „Pzp” 

 

Nazwa nadana zamówieniu: 

„Usługa dalszego zagospodarowania odpadów o kodach: 19 12 10, 19 12 12, 20 03 07.” 

 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do: 
 

Dz.U. UE S (Dz.U.S) w dniu  01.04.2021r 

Dane dotyczące publikacji 

nr ogłoszenia o zamówieniu:  

Dz.U. UE S (Dz.U.S) Nr  2021/S 066 – 171542 w dniu 06.04.2021 r. 

Identyfikator postępowania: miniPortal nr ID: 0cc2d2b0-70d4-4021-812e-9f00c234857b 

Strona internetowa zamawiającego www.beskidzywiec.pl dnia 06.04.2021 r. 

 

 

Oznaczenie sprawy: 

ZS-101/2021 

Oznaczenie numeryczne wg wspólnego słownika zamówień CPV 
 

-  90.51.40.00-3 – usługi recyklingu odpadów 
- 90.51.30.00-6 – usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne 

 

http://www.beskidzywiec.pl/
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I. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres 

strony internetowej prowadzonego postępowania. 

BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o.  

34-300 Żywiec, ul. Kabaty 2 

tel. +48 033 860 22 71    

NIP 553-10-00-805, REGON  070453336 

www.beskidzywiec.pl    

beskid@beskidzywiec.pl 

Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu art. 7 pkt 7 ustawy Pzp jest Prezes Zarządu –

Jerzy Kliś lub/i Prokurent - Przemysław Sufa - Rajski 

II. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą 

zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem  o udzielenie zamówienia. 

www.beskidzywiec.pl 

III. Tryb udzielenie zamówienia oraz informacja, czy zamawiający przewiduje wybór 

najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

Zamawiający udziela zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 

129 ust. 1  pkt 1) ustawy Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty 

mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień podobnych. 

Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części 

zamówienia podwykonawcom: 

1  Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy. Wykonawca może powierzyć 

wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2  W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

3  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji, 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 

zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

http://www.beskidzywiec.pl/
mailto:beskid@beskidzywiec.pl
http://www.beskidzywiec.pl/
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4  Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje 

w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Obowiązek ten nie 

dotyczy dalszych podwykonawców. 

5  Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

6  Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa „Usługa dalszego zagospodarowania odpadów                  

o kodach: 19 12 10, 19 12 12, 20 03 07.” 

 

A. Przedmiot zamówienia podzielony został na poniższe zadania tzn. CZĘŚCI: 

 

ZADANIE I - usługa dalszego zagospodarowania materiału do produkcji paliwa alternatywnego 

o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne) 

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa dalszego zagospodarowania materiału do produkcji paliwa 

alternatywnego o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) w ilości ok. 3 500 Mg. 

Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. DZ.U.2020 poz. 797 z późn. zm.).  

2) Do produkcji materiału na paliwo alternatywne wykorzystywane są niesegregowane odpady 

komunalne (kod 20 03 01) oraz zmieszane odpady opakowaniowe (kod 15 01 06)  i odpady 

opakowaniowe z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02). Skład odpadów stanowią przede wszystkim 

odpady z tworzyw sztucznych – m.in. PE, PP, PET oraz odpady z papieru i tektury. Materiał do 

produkcji paliwa alternatywnego będzie dostarczany przez Zamawiającego w postaci sprasowanej, 
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wiązany drutem stalowym. Wymiary beli sprasowanych odpadów wynoszą około: 80 x 100 x 150 

cm. Średnia waga jednej beli odpadów wynosi ok. 450 kg. Parametry jakościowe odpadów to:  

➢ wartość opałowa > 13 000 J/g 

➢ zawartość siarki < 1 % 

Podane wyniki zostały ustalone na podstawie próby analitycznej przeprowadzonej przez jednostkę 

certyfikującą i mają charakter poglądowy. Założyć należy, ze podane parametry jakościowe, co do 

danej partii mogą nieznacznie ulec zmianie.  

 

ZADANIE II  - usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) 

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja 

nadsitowa) – tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 z BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu, przy ul. 

Kabaty 2. 

2) Odpady o kodzie 19 12 12 pochodzą z procesu mechanicznego przetwarzania  zmieszanych 

odpadów komunalnych. Ciąg technologiczny składa się z przenośników taśmowych, sita 

dyskowego, kabiny sortowniczej, separatora metali żelaznych oraz sortera optoelektronicznego. 

W wyniku tego procesu powstaje odpad 19 12 12 o  wartości opałowej powyżej 6 MJ/kg s. m. 

Odpady te będą przekazywane luzem. Część odpadów pochodzić będzie z rozdrobnienia 

odpadów wielkogabarytowych.  

3) Wykonawca musi posiadać zezwolenie na zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12                            

w procesie R12, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach                

(t.j. Dz.U.2020 poz. 797 z późn. zm).  

4) Ilość w/w odpadów planowana do przekazania  Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy, 

wyniesie ok. 6 500 Mg.  

5) Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa oraz procesami przetwarzania wyszczególnionymi  w załączniku nr 1 

do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. DZ.U.2020 poz. 797 z późn. zm.).  

 

ZADANIE III - usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 07 – odpady 

wielkogabarytowe”. 

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 07 – odpady 

wielkogabarytowe w ilości ok. 1 500 Mg. Odpady wielkogabarytowe – należy przez to rozumieć 

rozdrobnione meble i inne odpady  dużych rozmiarów (np. szafy, wersalki, szafki kuchenne, 

krzesła, fotele, materace, dywany, narty) z wyposażenia gospodarstwa domowego. Oferowany 

sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie 
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przepisami prawa oraz procesami przetwarzania  wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. DZ.U.2020 poz. 797 z późn. zm.).  

B. 

1) Miejscem powstawania odpadów jest zakład gospodarki odpadami BESKID ŻYWIEC  Sp. z o.o. 

w Żywcu przy ul. Kabaty 2, natomiast miejscem wykonania Zamówienia jest instalacja do 

zagospodarowania odpadów objętych przedmiotem zamówienia, którą dysponuje Wykonawca. 

Zamawiający dokonywać będzie transportu odpadów na własny koszt.
 

2) Podane ilości odpadów w poszczególnych zadaniach (CZĘŚCIACH) mają charakter szacunkowy, 

dlatego Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń z tytułu skierowania do dalszego 

zagospodarowania mniejszych ilości. 

. 

2. Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 

 

1) Na podstawie art. 91 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 

częściowych na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza liczby 

części, którą można udzielić jednemu wykonawcy - maksymalna liczba części, jaka może 

być udzielona jednemu wykonawcy wynosi 3, 

2) Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w trybie art.136 ustawy Pzp. 

3) Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wymagane jest 

określenie na załączniku nr 1 do siwz, tej części zamówienia, którą wykonawca powierzy 

podwykonawcom oraz wskazania firmy podwykonawców.  

4) Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 

a) wykonanie usługi objętej niniejszym zamówieniem w ustalonym w ofercie terminie 

zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej                               

i obowiązującymi przepisami prawa, 

b) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do ewentualnych podwykonawców. 

5) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za zakres zadania 

realizowany przy pomocy podwykonawców. 

 

V. Termin wykonania zamówienia. 

12 miesięcy od daty zawarcia umowy.  

 

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 Pzp. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 
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1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

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

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp), 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 

lit. b Pzp), 

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

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c Pzp), 

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

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, 

o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. d Pzp), 

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

lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. e Pzp), 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w 

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

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. f 

Pzp), 

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

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

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-

277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g 

Pzp), 

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

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Pzp) 

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

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

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo,                   

o którym mowa w pkt 1 (art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp); 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
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albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 108 

ust. 1 pkt 3 Pzp); 

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

(art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp); 

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

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

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

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

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba 

że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie (art. 108 ust. 1 

pkt 5 Pzp); 

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 (art. 

108 ust. 1 pkt 6 Pzp). 

 

VII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza także wykonawcę: 

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

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 

108 ust. 1 pkt 3 Pzp, 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 (art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp);  

2) 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 (art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp);  
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VIII. Żądanie od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na 

zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia podmiotowych środków 

dowodowych, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 

1. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających 

zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia podmiotowych 

środków dowodowych, o których mowa w części. XI pkt.1 ppkt. 1),3),4),5), dotyczących 

tych pomiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia z postępowania.  

 

IX. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący wymaganych uprawnień 

do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej 

Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę: 

Dla ZADANIA I 

a)   aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku   odpadów, wydane na 

podstawie ustawy o odpadach  z dnia 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 797                        

z późn. zm.) lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające odzysk odpadów objętych 

przedmiotem zamówienia, wydane na podstawie ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 roku 

Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1219 z późn. zm.)                                   

z dopuszczonymi do odzysku w ciągu roku w decyzjach ilościami nie mniejszymi niż 

wynikającymi z opisu  przedmiotu zamówienia.  

b)   wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących 

odpadami (BDO) prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 

ust. 1 ustawy o odpadach w zakresie w/w procesów. 

Dla ZADANIA II  

a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, 

wydane na podstawie ustawy o odpadach  z dnia 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2020r. 

poz. 797 z późn. zm.) lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające przetwarzanie odpadów 

objętych przedmiotem zamówienia, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1219 z późn. zm.)                                         

z dopuszczonymi do przetwarzania w ciągu roku w decyzjach ilościami nie 

mniejszymi niż wynikającymi z opisu  przedmiotu zamówienia.  
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b) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach                                       

i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonego przez Marszałka Województwa,                         

o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach w zakresie w/w procesów. 

Dla ZADANIA III  

a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, 

wydane na podstawie ustawy o odpadach  z dnia 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2020r. 

poz. 797 z późn. zm.) lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające przetwarzanie odpadów 

objętych przedmiotem zamówienia, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1219 z późn. zm.)                                    

z dopuszczonymi do przetwarzania w ciągu roku w decyzjach ilościami nie 

mniejszymi niż wynikającymi z opisu  przedmiotu zamówienia. 

b) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach                                       

i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonego przez Marszałka Województwa,                     

o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach w zakresie w/w procesów. 

 

2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej                 

i zawodowej, jeżeli wykaże, że: 

1) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje  instalacją do zagospodarowania 

odpadów objętych przedmiotem zamówienia w procesie ich odzysku dla 

ZADANIA I  i odpowiednio przetwarzania dla ZADANIA II  i ZADANIA III. 

 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli 

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

wymagane. 

5. Zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów. 
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6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 

Pzp, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi 

zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

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

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

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

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp, a także bada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem wykonawcy. 

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

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

poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

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

podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

10. 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. 

11. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 

podwykonawców, jeżeli są już znani. 
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X. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych żądanych w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej zamawiający żąda: 

1) aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku 

odpadów dla ZADANIA I i odpowiednio przetwarzania dla ZADANIA II                    

i ZADANIA III, wydanego na podstawie ustawy o odpadach  z dnia 14 grudnia 

2012 roku lub  pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego odzysk odpadów 

objętych przedmiotem zamówienia, wydanego na podstawie ustawy z dnia                 

27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska  

W/w dokumenty powinny zachować ważność w okresie obowiązywania 

umowy. 

2) zawiadomienia (zanonimizowanego w zakresie loginu i hasła) o dokonaniu 

wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w 

opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonego przez 

Marszalka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach 

z dnia 14 grudnia 2012 roku, zawierającego indywidulany numer rejestrowy 

lub inny dokument potwierdzający wpis do tego rejestru.  

 

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej i zawodowej zamawiający żąda: 

1) opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno – 

technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w ceku 

zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo – badawczego 

posiadanego przez wykonawcę lub pozostającego w dyspozycji wykonawcy – 

instalacja do zagospodarowania odpadów objętych przedmiotem 

zamówienia w procesie ich odzysku dla ZADANIA i odpowiednio 

przetwarzania dla ZADANIA II  i ZADANIA III; wzór wykazu stanowi 

Załącznik nr 4 do SWZ. 
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XI. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych żądanych w celu potwierdzenia 

braku podstaw wykluczeniu. 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału                                 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda 

następujących podmiotowych środków dowodowych: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:  

c) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, 

d) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się                        

o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,  

− sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia                       

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

1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową 

lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia                      

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej;  

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

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

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

w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 

zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłat tych należności;  

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału 

regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, 

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

zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia 

dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania 
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wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

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

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

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;  

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w części XI ust. 1 pkt 1 - 

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 części XI ust. 1 

pkt 1;  

2) zaświadczenia, o którym mowa w części XI ust. 1 pkt 3, zaświadczenia albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w części XI ust. 1 pkt 4, 

lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w części XI 

ust. 1 pkt 5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że:  

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

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

zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 

działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej 

tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 

przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.  

3. Dokument, o którym mowa w części XI ust. 2 pkt 1, powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.  

4. Dokumenty, o których mowa w części XI ust. 2 pkt 2, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 
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5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 

pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że 

spełnił łącznie następujące przesłanki: 

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

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne;  

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi 

przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, 

w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 

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

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub 

podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,  

a) zreorganizował personel,  

b) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

c) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, e) wprowadził 

wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 

5, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których 

mowa w ust. 5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający 

wyklucza wykonawcę. 

 

XI a. Informacja o uprzedniej ocenie ofert . 

Zamawiający zastosuje uprzednią ocenę ofert zgodnie z art. 139 ustawy Pzp. 

1. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji 

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

podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

2. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 Pzp wezwie 

Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia                                         

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

podmiotowych środków dowodowych tj. oświadczeń i dokumentów potwierdzających 

brak  podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu.  
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3. Zamawiający informuje, że Wykonawcy są obowiązani do złożenia wraz z ofertą 

oświadczenia, o którym mowa  w art. 125 ust. 1 Pzp,  

4. Jeżeli wobec wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, zachodzą podstawy wykluczenia, 

wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa 

podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 

1, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, zamawiający dokonuje ponownego badania i oceny ofert pozostałych 

wykonawców, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta 

została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. 

5. Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny ofert, o której mowa w 

ust. 4, w odniesieniu do ofert wykonawców pozostałych w postępowaniu, a następnie 

dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej 

oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

XII. Odstąpienie od składania podmiotowych środków dowodowych. 

1. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,                         

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych 

środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu. 

2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

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

prawidłowość i aktualność. 

 

XIII. Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu 

potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 

1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do 

jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z 
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Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, 

jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  

3. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania 

nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 1, zamawiający żąda od wykonawcy 

pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do 

reprezentowania wykonawcy.  

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  

5. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 

udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub 

podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.  

6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków 

dowodowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać 

od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie 

przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów. 

 

XIV. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych. 

Zamawiający nie żąda składania przez wykonawców przedmiotowych środków 

dowodowych, o których mowa w art. 104-106 Pzp. 

 

XV. Forma i postać składanych oświadczeń i dokumentów oraz oferty. 

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

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

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415), składa się w formie elektronicznej  

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w zakresie i w sposób określony 

w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w 

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 

dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452) - 

dalej jako „rozporządzenie”. 
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2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki 

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

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

Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”,  

pełnomocnictwo, sporządza się w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 

2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z 

uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

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

rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w formie elektronicznej, 

w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 

rozporządzenia.  

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

środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

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

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

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

oznaczonym pliku. 

5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty 

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

język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w 

przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 Pzp. 

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

dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 

odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych 

w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na 

takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do 

reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 

wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi 

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

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

dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 
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wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi 

unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 

postaci papierowej. 

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

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 

rozporządzenia, dokonuje w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów 

potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;  

2) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp - 

odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

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

9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również 

notariusz. 

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

dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci 

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

konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

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

ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez 

upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w formie elektronicznej                   

i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań                    

o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

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

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

przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub 

pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań o 
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wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

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

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje 

w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby 

lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które 

każdego z nich dotyczą;  

2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 

ust. 4 Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio 

wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) pełnomocnictwa - mocodawca. 

14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

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

notariusz. 

15. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane 

dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań o 

wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem 

wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

16. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub 

inne dokumenty, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się 

uwierzytelniony wydruk wizualizacji treści tego dokumentu.  

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

szczególności identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis 

odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy, potwierdzający 

zgodność wydruku z treścią dokumentu elektronicznego.  

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

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

prawdziwości. 
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19. Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu musza 

spełniać łącznie następujące wymagania:  

1) muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, 

zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;  

2) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności 

przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;  

3) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za 

pomocą wydruku;  

4) muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści                    

i kontekstu zapisanych informacji. 

 

XVI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści tej umowy. 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki odpowiednio dla 

każdego zadania (CZĘŚCI): Załącznik nr 5a, Załącznik nr 5b, Załącznik 5c do SWZ. 

 

XVII. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający 

będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach 

technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania 

korespondencji elektronicznej. 

 

I. Informacje ogólne  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym                           

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu UZP, który dostępny jest pod 

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

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pod adresem: 

beskid@beskidzywiec.pl. 

2. Zamawiający wyznacza osoby do kontaktu z Wykonawcami: jak w rozdz. XIX SWZ.  

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

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

ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

mailto:beskid@beskidzywiec.pl
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4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP).  

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

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

wynosi 150 MB. 

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

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

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

niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich 

postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony 

głównej z zakładki Postępowania. 

 
II. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy 

składania ofert i wniosków). 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym                                 

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w 

pkt II), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na 

ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej         

z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

ogłoszenia (DZUUE lub ID postępowania). 

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

elektronicznej, email beskid@beskidzywiec.pl  

3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 

komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej /poza ofertą/, na wskazany                    

w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody                        

z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej                     

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 

mailto:beskid@beskidzywiec.pl
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2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.                 

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).  

 

III. Otwarcie ofert;   

1. Przed otwarciem ofert na stronie internetowej Zamawiającego zostanie podana kwota, jaką 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia. 

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

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku 

do odszyfrowania. 

3.  Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

• nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

• cenach zawartych w ofertach. 

 

XVIII. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny 

sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku 

zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp. 

(nie dotyczy) 

 

XIX. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami. 

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

a) Anna Wydra – e-mail: dzo@beskidzywiec.pl; 

b) Urszula Targosz - e-mail: dzo@beskidzywiec.pl; 

c) Beata Kalemba - e-mail: beskid@beskidzywiec.pl; 

2. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem 

wyjątków przewidzianych w Pzp, prowadzi się pisemnie.  

3. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie 

dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem 

wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.  

mailto:dzo@beskidzywiec.pl
mailto:dzo@beskidzywiec.pl
mailto:beskid@beskidzywiec.pl
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4. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, 

w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert. 

 

XX. Termin związania ofertą. 

Wykonawca będzie związany ofertą przez 90 dni tj; do dnia 04.08.2021r. Pierwszym dniem 

terminu związania ofertą  jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.  

 

XXI. Opis sposobu przygotowywania oferty. 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie /CZĘŚĆ/, nie 

dopuszcza się oferty wariantowej w ramach danej CZĘŚCI. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań /CZĘŚCI/ czyli 

maksymalnie 3. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści dokumentów zamówienia oraz ustawy z dnia                     

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Wzór oferty stanowi Załącznik nr 

1a, 1b, 1c do SWZ /odpowiednio dla danej CZĘŚCI/.. Prosimy zwracać uwagę na 

numery formularzy ofertowych dla poszczególnych ZADAŃ. 

4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 

wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

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

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 

wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu 

oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

6. Ofertę składa się w formatach; pdf, rtf, word xls, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

7. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

8. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie 

wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

9. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym                        

w części VI,VII i IX w formie JEDZ, oraz pełnomocnictwo, dokumenty zobowiązań, 

SWZ oraz dowód wniesienia wadium w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym , a następnie zaszyfrować wraz z plikami 

stanowiącymi ofertę.  

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

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

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania 

oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

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

ani wycofać złożonej oferty.  

XXII. Sposób oraz termin składania ofert. 

A. Sposób składania ofert.  

1. Do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wykonawca 

dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, stanowi dowód 

potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału                       

w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane 

przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie składa się 

na formularzu JEDZ /Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia/, 

zgodnie z art. 125 ust. 2, którego WZÓR stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z 

wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia 

oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w 

zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.  

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

udostępniających zasoby, przedstawia do oferty wraz z oświadczeniem, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego 

zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 
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spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

wykonawca powołuje się na jego zasoby a także zobowiązanie podmiotu do 

udostępnienia zasobów – Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do 

SWZ. 

5. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się, pod 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej. 

6. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, oświadczenie, o 

którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp oraz pełnomocnictwo, sporządza 

się w formie elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 

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

ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA FORMULARZA JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO 

DOKUMENTU ZAMÓWIENIA (JEDZ): 

1) JEDZ należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w zakresie wymaganym w SWZ. 

2) W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby co najmniej jednego innego 

podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, musi złożyć swój własny 

JEDZ wraz z odrębnym JEDZ zawierającym stosowne informacje wskazane w części 

II, sekcji C JEDZ odnoszące się do każdego z podmiotów, na którego zdolnościach 

Wykonawca polega i w zakresie, w którym podmiot ten udostępnia swoje zdolności 

Wykonawcy,  

3) W przypadku, gdy Wykonawcy składają ofertę wspólną, w rozumieniu art. 58 ust. 1 

ustawy Pzp, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa 

odrębny JEDZ zawierający informacje wymagane w częściach II– IV dla każdego                  

z biorących udział Wykonawców,  

4) W przypadku wskazania w ofercie oraz JEDZ podwykonawców, którzy swoimi 

zdolnościami lub sytuacją, nie wspierają Wykonawcy w celu wykazania spełniania 

warunków Zamawiający nie wymaga złożenia odrębnego JEDZ dla tych 

Podwykonawców (należy jedynie wypełnić JEDZ w części II sekcję D),  

5) W cz. II JEDZ: - sekcja B (Informacje na temat przedstawicieli Wykonawcy): 

Zamawiający nie wymaga podania daty i miejsca urodzenia osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia,  
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6) W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (części VI, części VII 

SWZ), w części III JEDZ należy wypełnić sekcję A, B, C oraz sekcję D, część IV 

sekcja A pkt. 1) JEDZ dotyczy rejestru KRS oraz wymogu posiadania koncesji na 

prowadzenie określonego rodzaju działalności, natomiast pkt. 2) wymogu 

posiadania stosownego zezwolenia   na wykonywanie usługi. 

7) W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału                                     

w postępowaniu  (warunki określone w pkt 1  i pkt 2 części IX SWZ), w części IV JEDZ 

Wykonawca musi wypełnić sekcję A-C, 

8) Cz. V JEDZ nie wypełniać. 

9) Wersja elektroniczna JEDZ zamieszczona jest w folderze dotyczącym 

przedmiotowego postępowania. JEDZ należy zapisać, a następnie zaimportować 

na stronie internetowej https://espd.uzp.gov.pl 

10) Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że: 

a)   Elektroniczna wersja dokumentu została zamieszczona na stronie internetowej pod 

adresem www.beskidzywiec.pl, w zakładce Zamówienia Publiczne – Zamówienia 

Publiczne Aktualne – Zamówienia publiczne od progów unijnych,                               

dotyczącej przedmiotowego zamówienia. Na stronie 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-

Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf znajduje się instrukcja 

wypełniania JEDZ/ESPD. Ponadto Zamawiający informuje, iż formularz JEDZ stanowi 

załącznik  do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)2016/7 z dnia 5 stycznia 

2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówień. 

b) w przypadku, gdy Wykonawcy powołują się w JEDZ na dostępność dokumentów                 

w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii 

Europejskiej, mogą wskazać te bazy danych (np. adresy stron internetowych) tak, aby 

Zamawiający samodzielnie mógł pobrać ten dokument. 

c) w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące                        

w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający uwzględnia te dokumenty; 

d)  Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie    

zamówienia publicznego może wykluczyć Wykonawców w trybie art. 110 ust. 1 

ustawy. 
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B. Termin składania ofert. 

Termin składania ofert upływa w dniu 07.05.2021r. godz. 10.00. 

 

XXIII. Termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2021r. o godz. 12.00. 

 

XXIV. Sposób obliczenia ceny. 

1. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

2. Ocenie będzie podlegać podana w ofercie całkowita cena brutto wykonania zamówienia. 

3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc po 

przecinku. 

4. Cena ofertowa powinna być wyrażona w PLN, niezależnie od wchodzących w jej skład 

elementów i powinna być skalkulowana w ten sposób, aby obejmowała wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia, w tym cenę dalszego zagospodarowania odpadów                  

o kodzie dla danego ZADANIA oraz podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującą 

stawką na dzień złożenia oferty. 

5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wypełnił formularz ofertowy zgodnie ze 

wskazówkami zamawiającego, tzn.: 

a) wpisał cenę netto, podatek VAT  i cenę brutto zagospodarowania 1 Mg odpadów 

z wybranego przez siebie ZADANIA, 

b) wpisał cenę brutto uwzględniającą wszystkie koszty związane                                          

z zagospodarowaniem szacowanej ilości odpadów podanej w opisie 

przedmiotu zamówienia (Rozdz. IV SWZ) dla danego ZADANIA,  

c) termin płatności, 

d) wpisał najkrótszą odległość w komunikacji drogowej od miejsca załadunku 

odpadów (zakład BESKID ŻYWIEC Spółki z o.o. w Żywcu przy ul. Kabaty 2) 

do instalacji wskazanej przez Wykonawcę jako miejsce zagospodarowania 

odpadów objętych przedmiotem zamówienia, obliczoną na podstawie 

lokalizatora internetowego http://www.trasa.info. 

2. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

bez zaliczek, bez stosowania jakichkolwiek przeliczników, w tym w stosunku do walut 

obcych. 

http://www.trasa.info/


 
Oznaczenie sprawy: ZS-101/2021 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

 

 

 

 

 
 

Strona 28 z 39 
 
 

 
 

 

3. Jeżeli złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 

zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

4. Zamawiający poprawi w ofercie 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian treści oferty,  

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet zamówienia publicznego. 

6. Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie płatne przelewem po każdorazowej 

faktycznie wykonanej usłudze w terminie maksymalnie do 30 dni od daty 

otrzymania faktury.  

7. Nie przewiduje się zwrotu kosztów w postępowaniu.  

 

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

ofert. 

1. Oferty na każde z ZADAŃ zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu                             

o następujące kryteria: 

A. Cena ofertowa brutto – 60% 

B. Odległość od miejsca załadunku do miejsca rozładunku odpadów – 30% 

C. Termin płatności – 10% 

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryterium zostanie dokonana według następujących 

zasad: 

Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą:  
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A. Cena: 

                                     najniższa oferowana cena  

     liczba punktów = ----------------------------------- x 0,60 x 100 pkt 

                                     cena badanej oferty 

B. Odległość od miejsca załadunku do miejsca rozładunku odpadów: 

 

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie przedstawionej na formularzu ofertowym odległości 

od miejsca wytwarzania odpadów do miejsca ich zagospodarowania (lokalizator internetowy 

http://www.trasa.info) 

Wykonawca, którego instalacja jest najbliżej usytuowana od miejsca załadunku otrzyma              

max 30 pkt. a inni odpowiednio mniej stosownie do przedstawionego poniżej wzoru: 

                                           najkrótsza odległość 

liczba punktów = ---------------------------------------------   x 0,30 x 100 pkt 

                                    odległość podana w badanej ofercie  

Wykonawca podaje odległość w liczbach całkowitych /w km/, w formularzu oferty stanowiącym 

Załącznik nr 1a, 1b 1c do SWZ w zależności od wybranej CZĘŚCI /zadania/.  

     C. Termin płatności:  

Termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni oraz dłuższy niż 30 dni od daty otrzymania 

faktury przez Zamawiającego.  

W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty terminu płatności dłuższego niż 30 dni 

do oceny ofert zostanie przyjęty termin płatności wynoszący 30 dni, 

W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty terminu płatności krótszego niż 14 dni, 

oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp („Zamawiający 

odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”). 

                                    termin płatności badanej oferty 

     liczba punktów = -------------------------------------   x 0,10 x 100 pkt 

                                       najdłuższy termin płatności 

Wykonawca podaje termin płatności w liczbach całkowitych /w dniach/ w formularzu oferty 

stanowiącym Załącznik nr 1a, 1 b, 1c do SWZ w zależności od wybranej CZĘŚCI /zadania/.  

 

http://www.trasa.info/
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2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska  

największą ilość punktów w sumie ze wszystkich kryteriów. 

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru   

najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 

4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

ze dwie lub więcej ofert  przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów 

oceny ofert , zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub 

najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, 

zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych 

niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

 

XXVI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty                      

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię                               

i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem 

wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy 

albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są 

miejscami wykonywania  działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a 

także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację,  

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

1. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

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

577, 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, określonego powyżej zgodnie z art. 264 ust. 2 pkt. 1) a). 
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4. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca, którego 

ofertę wybrano, składa zamawiającemu umowę podmiotu występującego wspólnie.  

 

XXVII. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota. 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert                 

w kwocie:   

dla ZADANIA I - 16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100),                                 

dla ZADANIA II - 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100,                                  

dla ZADANIA  III  - 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) . 

Wykonawca wniesie wadium na wybrane przez siebie ZADANIA, na które składa 

ofertę. 

2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru 

wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce 77 8131 0005 0015 2318 

2000 0010.  Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku 

bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy 

wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 

4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w 

art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji 

lub poręczenia, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia /wystawcy 

dokumentu/. 

5. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń,                         

o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych 

formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną                           

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego -„Wadium – przetarg 

nieograniczony na usługę zagospodarowania odpadów o kodach: 19 12 10, 19 
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12 12, 20 03 07 - ZADANIE nr.......”. podając nr ZADANIA/ ZADAŃ, na które 

składana jest oferta. .Oznaczenie sprawy: ZS-101/2021. 

6. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 90 dni od upływu terminu 

składania ofert.  

7. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną 

lub kilka form, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp. Zmiana formy wadium 

musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.  

8. Zgodnie z art. 96 ust. 6 Pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w 

przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w 

art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z 

żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 

128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych 

środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub 

oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 

223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 

przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

2) wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

9. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp musi 

wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie 

zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz 

zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o 

których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp, 

10. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp podlegać muszą 

prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w 

art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy 

polskie. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub 

poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp w języku innym niż język polski, 

dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 

polski. Gwarancje i poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu, a wszystkie spory 



 
Oznaczenie sprawy: ZS-101/2021 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

 

 

 

 

 
 

Strona 33 z 39 
 
 

 
 

 

odnośnie gwarancji poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane 

jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby zamawiającego.  

11. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

12. Na podstawie art. 450 ust. 4 Pzp w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu 

wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet 

zabezpieczenia. 

 

XXVIII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

zamawiający przewiduje obowiązek jego wniesienia. 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XXIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 

7 Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień.  

 

XXX. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub 

sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o 

których mowa w art. 131 ust. 2 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo 

wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych 

dokumentów. 

A. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej. 

Zamawiający nie przewiduje powyższego. 

 

B. Informacje dotyczące sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów 

niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje powyższego. 

 

XXXI. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w 

okolicznościach, o których mowa w art. 95 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje takie 

wymagania. 
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Zamawiający nie wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 

zamówienia na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 Pzp: 

 

XXXII. Wskazanie procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia. 

Zamawiający nie przewiduje powyższego.  

 

XXXIII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 

121 Pzp. 

1) Na podstawie art. 60 pkt 1 Pzp zamawiający nie zastrzega obowiązku 

osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań, 

2) Na podstawie art. 121 pkt 1 Pzp zamawiający nie zastrzega obowiązku 

osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. 

 

XXXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w 

walutach obcych. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

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

przewiduje ich zwrot. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

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

Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania. 

Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w 

art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp. 

 

XXXVII. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp, jeżeli zamawiający 

przewiduje takie wymagania. 
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Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp. 

 

XXXVIII. 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. 

2. 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 Pzp, oraz 

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane 

postanowienie umowy; 

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

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu 

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 

przed upływem tego terminu. 

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed 

upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie:  

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

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej,  

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

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny 

niż określony w pkt 1;  

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni 
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od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 

dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia. 

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie 

później niż w terminie: 

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia 

o udzieleniu zamówienia; 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował                  

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia. 

11. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do 

postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają 

opatrzenia podpisem zaufanym. 

12. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 

 

XXXIX. Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13 

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), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”. 

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

2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których 

mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie. 

2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do 

sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, 

nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani 

zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie 

niezgodnym z ustawą.  
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3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 

czasu zakończenia tego postępowania. 

4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 

ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych 

osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego 

protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.  

5. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, 

stosuje się odpowiednio.  

6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane 

przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 

rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z 

żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie 

nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.  

7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia 

do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 

rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu 

postępowania oraz jego załączników. 

8. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 

2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w 

szczególności samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność 

gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, 

które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

9. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych 

osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 

2016/679. 

10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest  BESKID ŻYWIEC 

Sp. z o. o.,   ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec, tel. /33/860-22-71, e-mail: 

beskid@beskidzywiec.pl 
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2) pełnomocnikiem d/s ochrony danych osobowych w BESKID ŻYWIEC                                   

Sp. z o. o. jest specjalista ds. ochrony danych osobowych,                 

odo@beskid-eko.pl,  

3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego - „Usługa dalszego zagospodarowania 

odpadów o kodach: 19 12 10, 19 12 12, 20 03 07.”, Oznaczenie sprawy: 

ZS-101/2021, 

4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 

rozporządzenia 2016/679; 

5) osoba fizyczna posiada: 

a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych 

osobowych jej dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania 

swoich danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od 

administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

rozporządzenia 2016/679;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679; 

6) osobie fizycznej nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo 

do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

rozporządzenia 2016/679; 

c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec 

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 

2016/679.  

11. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany 

do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem 

w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 

2016/679, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 

rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe 

dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek 

informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał 
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zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, 

dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679). 

12. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 

rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje 

zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co 

najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 

2016/679. 

13. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z 

rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby 

trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o 

udzielenie zamówienia w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu 

oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie,                      

o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie.  

 

XL. Załączniki wymienione w SWZ stanowią jej treść. 

Załącznik nr 1a, nr 1b, nr 1c Formularz ofertowy  

/dla każdej części zamówienia osobny/. 

Załącznik nr 2   Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) 

Załącznik nr 3    Wzór zobowiązania 

Załącznik nr 4    Opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno – 

technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług                    

w ceku zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo – 

badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie 

pozostawało w dyspozycji wykonawcy.   

Załącznik nr 5a  Projekt umowy /kod 19 12 10/ 

Załącznik nr 5b  Projekt umowy /kod 19 12 12/ 

Załącznik nr 5c  Projekt umowy /kod 20 03 07/ 

Załącznik nr 6    Oświadczenie o grupie kapitałowej 
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