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Słownik 
 

Użyte w niniejszej SWZ (oraz w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie:  

1) ustawa – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                                                     

(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.);  

2) SWZ – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia;  

3) zamówienie – zamówienie publiczne będące przedmiotem niniejszego postępowania;  
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4) postępowanie – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza SWZ;  

5) Zamawiający – Gmina Kiełczygłów;  

6) Wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót 

budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega 

się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 

publicznego;  

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

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

osobowych 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);  

8) miniPortal – środek komunikacji elektronicznej służący do komunikacji elektronicznej 

między Zamawiającym i Wykonawcami;  

9) ePUAP – elektroniczna platforma usług Administracji Publicznej oferująca w 

szczególności dostęp do formularzy umożliwiających komunikację Wykonawcy z 

Zamawiającym;  

10) Instrukcja użytkownika – Instrukcja użytkownika systemu miniPortal dostępna na 

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

zawierająca wiążące Wykonawcę informacje związane z korzystaniem z miniPortalu                              

w szczególności opis sposobu składania/zmiany/wycofania oferty w niniejszym 

postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować 

według zasad w niej wskazanych dedykowanych dla wykonawcy. Wykonawca ubiegając się 

o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z 

systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ; 

11) Forma elektroniczna – należy rozumieć plik tekstowy podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym;  

12) Postać elektroniczna – należy rozumieć plik tekstowy podpisany podpisem osobistym 

lub podpisem zaufanym;  

13) Dokument elektroniczny – należy rozumieć stanowiący odrębną całość znaczeniową 

zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na 

informatycznym nośniku danych;  
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14) Cyfrowe odwzorowane (kopia elektroniczna) – należy rozumieć dokument 

elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, 

umożliwiający zapoznanie się z treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego 

dostępu do oryginału. 

Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

 

Gmina Kiełczygłów 

ul. Tysiąclecia 25, 98 – 358 Kiełczygłów  

telefon: (43) 842 50 22 

NIP 508-001-45-37  

REGON 730934648 

adres e – mail: przetargi@kielczyglow.pl  

Skrzynka ESP przeprowadzającego postępowanie:  /f93re05iwb/Skrytka 

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: godz.: 7:00 – 15:00 

Przedstawicielem przeprowadzającego postępowanie uprawnionym do kontaktu z 

Wykonawcą jest:  

1) w zakresie proceduralnym: 

imię i nazwisko Marek Kula  

2) w zakresie przedmiotu zamówienia: 

imię i nazwisko Magdalena Lechowska 

Strona internetowa prowadzonego postępowania [URL]: na której udostępnione będą 

ogłoszenie o zamówieniu, SWZ wraz z załącznikami, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia [URL]: https://www.bip.kielczyglow.pl w zakładce Przetargi Publiczne – Gmina 

Kiełczygłów.  

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia: 

 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), aktów wykonawczych wydanych na jej 

podstawie oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

2. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp. 

mailto:przetargi@kielczyglow.pl
https://www.bip.kielczyglow.pl/
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3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa                            

w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tj. 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.  

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

5. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.  

6. Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące zamawiania usług. 

 

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na odbiorze                                  

i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości 

zamieszkałych, nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe z terenu gminy 

Kiełczygłów w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. i wyposażenie ich w pojemniki i 

worki na odpady, wg uzgodnienia z Zamawiającym.  

 

2. W wyniku podpisanej umowy Wykonawca za określoną w umowie cenę wykona usługę 

w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z 

terenu gminy Kiełczygłów. Usługa obejmuje również: dostawę pojemników lub worków na 

odpady komunalne zmieszane i odpady zebrane selektywnie do wszystkich odbiorców 

zadeklarowanych i wskazanych przez Zamawiającego; wyposażenie Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w pojemniki/kontenery oraz odbiór odpadów z tego 

punktu oraz obsługa systemu obwoźnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, pochodzących 

z gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Kiełczygłów zgodnie z 

harmonogramem, raz w roku miesiącu wrześniu 2022 r. i 2023 r. objętym niniejszym 

zamówieniem. Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej 

działalności przez podmioty gospodarcze. 

 

3. Wykonawca będzie wykonywał przez cały okres obowiązywania umowy odbiór  

i zagospodarowanie odpadów: 

A. Niesegregowanych ( zmieszane) odpady komunalne –20 03 01; 



Specyfikacja Warunków Zamówienia – Znak Sprawy: ZP.271.14.2021.GK 
 

6 | S t r o n a  
 

B. Segregowanych odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje: 

a) metale i tworzywa sztuczne–surowce suche w tym opakowania z  tworzyw sztucznych, 

opakowania wielomateriałowe, metale –15 01 06; 

b) szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła –15 01 07; 

c) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury–15 01 01; 

d) odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady, odpady kuchenne –20 02 01,20 01 08; 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 8 do SWZ. 

 

4. Świadczenie ww. usług ma być prowadzone w sposób zgodny z zapisami: 

 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1439 ze zm.),  

 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.),  

 Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z 

uwzględnieniem lat 2023-2028 przyjętego uchwałą Nr XL/502/17 Sejmiku Województwa 

Łódzkiego w dniu 20 czerwca 2017 r.,  

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów,  

 obowiązujących na terenie gminy Kiełczygłów aktów prawa miejscowego.  

 

5. Wspólny słownik zamówień (CPV): 

90500000-2 Usługi związane z odpadami  

90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych  

90533000-2 Usługi zagospodarowania odpadów  

90512000-9 Usługi transportu odpadów  

90511000-2 Usługi wywozu odpadów  

 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych.  

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 

7 ustawy Pzp.  

 

8. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy,                    
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w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320,                                           

z 2021 r. poz. 1162), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:  

1) Wymagania powyższe dotyczą pracowników nadzorujących i koordynujących 

realizację usługi ze strony Wykonawcy, a także pracowników którzy będą wykonywać 

bezpośrednio zamówienie (operatorzy sprzętu, kierowcy, pracownicy fizyczni). 

2) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu 

niespełnienia tych wymagań:  

a. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w Rozdziale 3 pkt 9 1)  czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do:  

-żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                                       

i dokonywania ich oceny, 

-żądania wyjaśnień i dokumentów w przypadku wątpliwości w zakresie 

potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

-przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

b. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w 

trakcie realizacji zamówienia – oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

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

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy – z wykorzystaniem wzoru stanowiącym załącznik do projektu 

umowy. 



Specyfikacja Warunków Zamówienia – Znak Sprawy: ZP.271.14.2021.GK 
 

8 | S t r o n a  
 

3) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane Rozdziale 3 pkt 9 1) czynności, po złożeniu wymaganego przez Zamawiającego 

oświadczenia przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy lub podwykonawcy:  

a. oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b. oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

c. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

d. innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 

zakres obowiązków pracownika. 

4) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego zgodnie z Rozdziałem 3 ust. 8 pkt. 2. ppkt. b, bądź też przedstawienie 

dokumentów, które nie będą potwierdzać spełnienia wymagań, o których mowa w 

Rozdziale 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na 

podstawie umowy o pracę. 

5) Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w Rozdziale 3 na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek 

skierowania do wykonywania prac osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej 

samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest ona 

zatrudniona na umowę o pracę).  

6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez okres 

realizacji wykonywanych przez nich czynności.  

7) W przypadku uniemożliwienia Zamawiającemu kontroli przez Wykonawcę 

Zamawiającemu obowiązku, o którym mowa w Rozdziale 3 pkt. 9. a. Zamawiającemu 

przysługuje kara umowna w wysokości 3.000,00 zł za każde uniemożliwienie 

przeprowadzenia takiej kontroli. 
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8) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

9) Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały określone we Wzorze Umowy oraz w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym odpowiednio Załączniki Nr 3 i 8 do SWZ. 

 

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia: 

 

Wymagany termin realizacji umowy od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2023 r.  

 

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale 6 SWZ, oraz spełniają określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.  

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

dotyczące:  

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej,  o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: 

a)  aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Kiełczygłów, w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z 

wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 888, 1648). 

b)  posiada wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.                        

o odpadach ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.779 ze zm.) w zakresie transportu odpadów oraz 

zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i ma nadany indywidualny 

numer rejestrowy. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
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4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że będzie dysponował na czas realizacji zadania: 

a) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych, 

b) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych, 

c) co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji 

kompaktującej. 

Pojazdy będą trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi 

adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości. 

Pojazdy wyposażone będą w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania 

satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych                 

o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach 

wyładunku odpadów. 

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, że 

zrealizował lub realizuje w okresie trzech lat przed upływem terminu składania oferty,                        

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-  w tym okresie, co najmniej 2 zadania                    

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje minimum dwie usługi/ 

zamówienia polegające na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych                          

w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy o wartości każdego zamówienia nie 

mniejszej niż 300.000 zł brutto . Wykonawca musi przedstawić dowody, że usługi te zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a  w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny                           

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.               

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie 

zostały wcześniej wykazane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji zgodności ze stanem 

faktycznym treści oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania 

warunku dotyczącego dysponowania potencjałem technicznym. 

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. 

 

Rozdział 6. Podstawy wykluczenia z postępowania: 
 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp.  

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

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

pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki 

wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 

110 ust. 2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

 

Rozdział 7. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć 

Wykonawcy w celu podstaw wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe): 

 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia 

Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy 

formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte                                   

w JEDZ/ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, potwierdzające brak podstaw wykluczenia, 

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

tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

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

o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

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

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa                                      

w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału                                                  

w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

5. Wykonawca może wykorzystać jednolity dokument złożony w odrębnym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają 

prawidłowe. 

6. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem 

nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

7. W JEDZ należy podać następujące informacje: 

1) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1 

i 2 ustawy PZP - informacje wymagane w Części III lit. A JEDZ; 

2) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 

PZP — informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ; 

3) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 4 

PZP — informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ; 

4) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 5 

PZP — informacje wymagane w Części III lit. C wiersz piąty JEDZ; 

5) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 6 

PZP — informacje wymagane w Części III lit. C wiersz siódmy JEDZ; 

6)  W Części II Sekcji D ESPD (Informacje dotyczące podwykonawców, na których 

zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom 

trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej 

odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych 

podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia                       
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w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje 

wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III; 

7) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego 

wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, 

C i D 

8) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić 

niewypełnioną. 

8. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 

dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 

1) 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                         

16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z 

innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 

przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;  

2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie 

do dysponowania tymi zasobami - Załącznik nr 5 do SWZ; 

3) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw 

wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp; wzór oświadczenia 

stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. 

4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw 

wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp sporządzona nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej:  

1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 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 - 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 
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10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się dokumentów, o których mowa w ust. 9., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 

wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub               

w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, 

złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub 

oświadczeń są analogiczne jak w ust. 9. 

11. 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 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym 

dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy 

podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP. Wykonawca nie jest 

zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, 

jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

12. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i 

dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy rozporządzenia 

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

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). 

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

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

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

sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
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14. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o 

których mowa w ust. 13: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą 

okoliczność. 

2) 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, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

4) 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. 

5) 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. Wykonawca nie może, po 

upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, 

jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby. 

15. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w ust. 14, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
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w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia 

oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca: 

1) składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych 

zasobów Wykonawcy; 

2) składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) dotyczący 

tych podmiotów, w zakresie wskazanym w Części II Sekcji C ESPD (Informacje na 

temat polegania na zdolności innych podmiotów); 

 

Rozdział 8. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia: 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

winno być załączone do oferty. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia postępowania, 

w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

Rozdział 9. Sposób komunikacji oraz wyjaśnienia treści SWZ: 
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1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z 

uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki 

komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., podmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się 

w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w 

formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. ze szczególnym wskazaniem na .pdf. Ofertę, a także 

oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, 

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym (art. 63 ust. 2 ustawy Pzp). 

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: 

a. poczty elektronicznej: przetargi@kielczyglow.pl;  

b. EPUAP: Skrzynka ESP przeprowadzającego postępowanie:  /f93re05iwb/Skrytka 

4. Zgodnie z 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne związane                                   

z komunikacją w postępowaniu: 

a. stały dostęp do sieci Internet; 

b. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, 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”. 

c. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP). 

d. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

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

do komunikacji” wynosi 150 MB. 

mailto:przetargi@kielczyglow.pl
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e. 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. 

f.  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. 

g. 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. 

5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

- w zakresie proceduralnym – Marek Kula, tel. (43) 842 50 22 wew. 33, e – mail: 

przetargi@kielczyglow.pl  

- w zakresie przedmiotu zamówienia – Magdalena Lechowska, tel. (43) 842 55 22 wew. 41, e 

– mail: przetargi@kielczyglow.pl    

6. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się 

numerem przedmiotowego postępowania. 

7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SWZ. 

8. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 

6 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek                   

o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem 

terminu składania odpowiednio ofert. 

9. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 8, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.            

W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa 

w ust. 8, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert. 

10. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 9, nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

mailto:przetargi@kielczyglow.pl
mailto:przetargi@kielczyglow.pl
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Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne 

dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z 

Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

a. oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 

(JEDZ/ESPD), o którym mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SWZ; 

b. zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD), o których mowa w Rozdziale 7 pkt 

15a SWZ (jeżeli dotyczy); 

c.  dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub 

gwarancji); 

d. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja                      

z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). 

4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

5. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji 

Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej 

formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, 

złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

notariusza. 

6. Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ/ESPD), sporządza się, 

pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym). 

7. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na miniPortalu oraz 

postępując zgodnie z instrukcją lub filmem instruktażowym umieścić ofertę w systemie. 

8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 
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1913), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą 

one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje należy złożyć w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku. 

9. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności                           

z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie 

dokumentów, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

Rozdział 11. Wymagania dotyczące wadium 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 

20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do 

dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 

ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.  

3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

a. pieniądzu; 

b. gwarancjach bankowych; 

c. gwarancjach ubezpieczeniowych;  

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

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

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

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na następujący rachunek 

bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Działoszyn Filia w Konopnicy nr 57 9264 

0009 0010 0003 2000 0030 z adnotacją „Wadium – znak sprawy: ZP.271.14.2021.GK” 

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe 

wymagania: 

a. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 

wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp, bez potwierdzenia tych 

okoliczności; 
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b. z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej 

kwoty wadium; 

c. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

d. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin 

związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień 

składania ofert); 

e. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer 

przedmiotowego postępowania; 

f. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Kiełczygłów; 

g. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(art. 58 ustawy Pzp.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała 

swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści 

wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum); 

h. musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie: 

a. pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty; 

b. poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z 

ofertą. 

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

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

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

odrzucona. 

8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa Pzp. 

 

Rozdział 12. Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą, od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 

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

ofert, przez okres nie dłuższy niż 90 dni, tj. do dnia 22 marca 2022 r.   
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2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu 

związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności 

wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. 

 

Rozdział 13. Sposób i termin składania i otwarcia ofert: 

 

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za 

pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP                                  

i udostępnionego również na miniPortalu /sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji 

użytkownika dostępnej na miniPortalu/. 

Termin składania ofert do dnia 23 grudnia 2021 r., do godziny 10:00. 

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na 

miniPortalu. 

3. W związku z tym, że Zamawiający nie odpowiada za ewentualną awarię Internetu, czy 

problemy techniczne powstałe u wykonawcy, zaleca się zaplanowanie złożenia Oferty                                   

z odpowiednim wyprzedzeniem. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 grudnia 2021 r. o godzinie 11:00, poprzez użycie 

mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce 

„Deszyfrowanie” na miniPortalu poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. W przypadku 

wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia 

ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 

usunięciu awarii - art. 222 ust. 2. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania - art. 222 ust. 3 ustawy Pzp. 

6. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 



Specyfikacja Warunków Zamówienia – Znak Sprawy: ZP.271.14.2021.GK 
 

23 | S t r o n a  
 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

Rozdział 14. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i 

sposobu oceny ofert 

 

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 

rozpatrywania, jeśli: 

a. oferta co do treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 

b. z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki 

formalne określone niniejszą specyfikacją, 

c. złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione, 

d. oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie. 

2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę 

oceny ofert, które: 

a. oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 

Wykonawców w zakresie każdego kryterium, 

b. za parametry najkorzystniejsze w kryterium cenowym oferta otrzyma maksymalną 

liczbę punktów ustaloną w poniższym opisie, a pozostałe będą oceniane odpowiednio 

do parametru najkorzystniejszego, 

c. wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalonej 

punktacji: punktacja 0 – 100 (100 % = 100 pkt). 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

4. Oferta wypełniający w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium cenowy 

otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom spełniającym wymagania 

kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba 

punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty, 

5. Kryteria oceny oferty: 

 

A) Cena – znaczenie – 60 % 
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KC -   /    x 100 pkt x 60 % 

 

gdzie:  

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy 

  - najniższa zaoferowana cena 

   - cena zaoferowana w ofercie badanej 

 

B) Termin płatności – znaczenie – 20 % 

Termin płatności faktury (minimalny określony przez Zamawiającego – 14 dni, maksymalny 

– 30 dni) będzie punktowany w następujący sposób: 

 14 dni – 0 pkt, 

 30 dni – 20 pkt. 

 

C) Aspekt środowiskowy – znaczenie – 20 % 

W ramach tego kryterium ocenie zostanie poddany aspekt środowiskowy świadczenia usługi 

rozumiany jako wpływ jej realizacji na środowisko naturalne, poprzez emisje spalin pojazdów 

przystosowanych do odbierania zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych, za pomocą których Wykonawca realizował będzie zamówienie. 

Maksymalna liczba punktów – 20.  

Punkty będą przyznawane według poniższych zasad: 

a) Wykonawca, który nie dysponuje żadnym pojazdem spełniającym normę emisji 

spalin min. EURO 6 – 0 punktów, 

b) W przypadku skierowania do realizacji zamówienia co najmniej 1 pojazdu 

przystosowanego do odbierania zmieszanych lub selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych spełniających normę emisji spalin EURO 6 – oferta otrzyma 10 

punktów. 

c) W przypadku skierowania do realizacji zamówienia co najmniej 2 pojazdów 

przystosowanych do odbierania zmieszanych lub selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych spełniających normę emisji spalin EURO 6 – oferta otrzyma 20 

punktów. 

6. Zamawiający informuje, że w stosunku do kryteriów oceny ofert nie znajdują 

zastosowania przepisy art. 128 ustawy Pzp. Ocena/weryfikacja aspektu środowiskowego 

Wykonawcy odbywa się tylko i wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w Załączniku                        

Nr 1 do SWZ. 
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7. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

8. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną 

liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert. 

9. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera 

spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma 

największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru: 

 

O = C + TP + AS 

gdzie:  

O – łączna ilość punktów oceny ocenianej; 

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”; 

TP – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin Płatności”; 

AS – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Aspekt Środowiskowy”. 

 

Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego 

oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 ustawy Pzp.  

2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy 

w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego 



Specyfikacja Warunków Zamówienia – Znak Sprawy: ZP.271.14.2021.GK 
 

26 | S t r o n a  
 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać 

najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

 

 

Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział 17. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany 

 

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

publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do 

SWZ.  

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

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem                  

art. 454 i art. 455 ustawy Pzp. 

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

wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy. 

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

formy pisemnej. 

 

Rozdział 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 

Wykonawcy: 

 

1. Według ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598) 

środki ochrony prawnej 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. 

2. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy lub innym podmiotom zostały 

uwzględnione w Dziale IX powyższej ustawy. 



Specyfikacja Warunków Zamówienia – Znak Sprawy: ZP.271.14.2021.GK 
 

27 | S t r o n a  
 

 

 

 

Rozdział 19. Ochrona danych osobowych 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 

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

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE, (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 

127, str. 2.), zwanego jako ,,RODO" informujemy: 

Administrator danych osobowych Wójt Gminy Kiełczygłów. Możesz się z nim kontaktować                      

w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 

25, 98-358 Kiełczygłów, e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl , telefonicznie (43) 842 50 22. 

Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor 

ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: 

mkostraczyk@kielczyglow.pl  

1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 lit c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w związku z ustawą z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych i instrukcją udzielania zamówień publicznych, w celu 

realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. udzielenia zamówienia 

publicznego, 

2) art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych i instrukcją udzielania zamówień publicznych, w celu wykonania umowy, której 

stroną jest osoba, której dane dotyczą tj. zawarcie odpłatnej umowy zawieranej między 

zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest usługa, dostawa lub robota budowlana 

(też umowa o podwykonawstwo), 

3) art. 6 ust. 1 lit a) RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do 

przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz 

administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia 

Twojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-

mail i inne. 

mailto:mkostraczyk@kielczyglow.pl
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2. Twoje dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom 

uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. wykonawcy, 

podmioty świadczące usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne oraz inne podmioty, gdy 

wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pracownikom 

oraz współpracownikom administratora. 

3. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na 

zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące 

usługi informatyczne i inne jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, 

gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw. 

4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, 

w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania                              

i archiwizacji dokumentacji i tak: 

1) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

2) jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, przez czas trwania umowy, do czasu 

przedawnienia roszczeń, 

3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, 

nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w pkt 1. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora mają Państwo 

prawo do: 

1) dostępu do treści danych, jednakże jeżeli spełnienie obowiązku prawa dostępu do danych 

osobie której dane dotyczą, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 

może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na 

celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, 

2) sprostowania danych, 

3) usunięcia danych, jeżeli: 

a) wycofają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dla 

których były przetwarzane, 

c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

4) ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli: 

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, 
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c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu 

stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne 

wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Wystąpienie osoby z żądaniem 

ograniczenia przetwarzania danych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie 

danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem. 

6. Podanie Twoich danych: 

1) jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz 

podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł 

zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa, 

2) jest wymogiem umownym. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy 

mogli podpisać i realizować z Tobą umowy, 

3) jest dobrowolne w zakresie zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie. 

7. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych - Warszawa ul. Stawki 2, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

8. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie 

profilowania. 

9. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych. 

Rozdział 20. Postanowienia końcowe 

 

Zamawiający nie przewiduje: 

 zawarcia umowy ramowej, 

 składania ofert wariantowych, 

 składania ofert częściowych, 

 rozliczania w walutach obcych, 

 aukcji elektronicznej, 
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 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

 

 

Wykaz załączników do SWZ 
 

Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy 

Załącznik Nr 2 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) 

Załącznik Nr 3 – Projekt umowy 

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej 

Załącznik Nr 5 – Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych 

Załącznik Nr 6 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (jeżeli dotyczy) 

Załącznik Nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych                                      

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

Załącznik Nr 8 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik Nr 9 – Projekt umowy powierzenia danych osobowych 

Załącznik Nr 10 – Identyfikator postępowania w miniPortalu 
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