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  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

I. Nazwa i adres zamawiającego 

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW  

KOMUNALNYCH RUDNO SP. Z O.O. 

RUDNO 17, 14-100 OSTRÓDA, POLSKA 

TEL. 89 644 12 44, FAX. 89 648 41 82 

WWW.ZUOKRUDNO.PL 

 

II. Tryb udzielania zamówienia 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 
39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2018 r., poz. 1986) - dalej: ustawa PZP. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: 
SIWZ), zastosowanie mają przepisy PZP. 

3. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w 
miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego tj. na tablicy ogłoszeń oraz na 
platformie zakupowej pod adresem 
https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login?MP_statusMsg=expired 

5.    Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o: 

„Platformie zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu 
związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące szczególności 
do przekazywania ofert, oświadczeń w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, 
zwane dalej „Platformą” lub „Systemem”. 

6.   W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje tzw. procedurę odwróconą określoną w art. 24 aa 
ustawy Pzp. 

7. INFORMACJE DODATKOWE: 

Oferty należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, 
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

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

■ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych Rudno Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnie, adres biura: ul. Czarnieckiego 28, 14-100 

https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login?MP_statusMsg=expired
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Ostróda, reprezentowane przez Prezesa Zarządu – Pana Leszka Rochowicza (dalej: Zakład 
RUDNO); 

■ inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
RUDNO Sp. z o.o jest Pani Magdalena Bawolska, z którą można się skontaktować w sprawach 
ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, poprzez 
email.m.bawolska@zuokrudno.pl; 

■ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Odbiór, transport i 
zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – Odpady palne ( paliwo alternatywne preRDF) 
poprzez ich odzysk i/lub recykling prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

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

■ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co 
najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy wliczając okres 
rękojmi i gwarancji plus okres przedawnienia roszczeń. 

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

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

■ posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

■ nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

        Ponadto, stosownie do treści art. 8a ust. 5 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że: 1. W przypadku 
gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, 
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. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu. 3. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa 
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w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 
mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

 

III. Nazwa zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – 
Odpady palne ( paliwo alternatywne preRDF ) poprzez ich odzysk i/lub recykling.  

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 

12 10 – Odpady palne ( paliwo alternatywne preRDF ) poprzez ich odzysk i/lub recykling 

a)Transport odpadów do miejsca zagospodarowania po stronie Wykonawcy. 

b)Zamawiający przewiduje, że : 

- miesięczna ilość odbioru odpadów o kodzie 19 12 10  będzie wynosić około 650 Mg  z możliwością 

zmniejszenia lub zwiększenia ilości o 30% w ciągu miesiąca; całkowita ilość odebranych odpadów w 

okresie od dnia wejścia w życie Umowy do dnia 31 grudnia 2019  r. wynosić będzie 4 225 Mg z 

możliwością zmniejszenia  ilości o 30% w całym okresie trwania umowy. 

c)Ustala się jednomiesięczny okres rozliczeniowy za częściową realizację zamówienia. 

d)Przekazywane odpady będą : 

- zbelowane w postaci kostek wiązanych drutem, waga jednej beli wynosi od 350 do 550 kg 

-  lub odpady mogą być odbierane luzem (nieprasowane). 

e)Odpady ważone na wadze Zamawiającego. 

f) Załadunek po stronie Zamawiającego. 

g) Wykonawca zapewni samochody ciężarowe z naczepą typu „ruchome podłoga” lub z naczepą 

oplandekowaną z możliwością załadunku minimum 20 ton. 

h) Odbiór odpadów będzie się odbywał tylko w dni robocze w godzinach 7-19. Miejsce odbioru -Zakład 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. , Rudno 17, gmina Ostróda. 

i) Wszystkie koszty ( oprócz załadunku odpadów ) związane z realizacją zamówienia po stronie 

Wykonawcy. 

j) Wykonawca nie może wnosić żadnych dodatkowych roszczeń do Zamawiającego z tytułu ilości 

odpadów w okresie rozliczeniowym. 

k) Warunkiem rozliczenia za każdą odebraną partię odpadów będzie dostarczenie w formie papierowej 

faktury wraz z załączonym dokumentem KPO. Potwierdzone KPO są załącznikiem do faktury. 

l) Termin obowiązywania umowy  od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r. 
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ł) Wykonawca może dokonać oględzin odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno 17 , gmina Ostróda w godzinach od 7 do 15 - osobą do 

kontaktu jest Pan Tomasz Klimecki tel. 795 548 312 

 

Kod CPV: 

90.50.00.00-0 – Usługi związane z odpadami 

90.51.20.00-0 – Usługi transportu odpadów 

90.53.30.00-0 – Usługi gospodarki odpadami 

 

V. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia wejścia w życie Umowy do dnia 31 grudnia 2019r. 

Składanie ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

VI. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

VII. Składanie ofert wariantowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

IX. Warunki udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki: 

1) nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1pkt 12– 23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy; 

2) spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy, tj. posiadają kompetencje lub 
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów; Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada decyzje 

zezwalające na: transport odpadów o kodzie 19 12 10 i  prowadzenie działalności w 
zakresie odzysku lub recyklingu odpadów o kodzie 19 12 10  lub prowadzenie 
działalności w zakresie zbierania odpadów o kodzie 19 12 10 oraz umowę zawartą z 
podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku 
lub recyklingu odpadów o kodzie 19 12 10 z terminem obowiązywania przez cały okres 
realizacji zamówienia.   

3) spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy, tj. znajdują się w sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

Zamawiający uzna, ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia co najmniej 1 000 000 PLN. 

 ( jeden milion zł) 

4) spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy, tj. posiadają zdolność techniczną lub 
zawodową do wykonania zamówienia. 

Zamawiający  nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
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Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. 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. 

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 
8  ustawy Pzp. 

4. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami  

w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 

łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający 

żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane. 

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 
którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,  
o których mowa w ust. 1. 

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). W takim przypadku 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
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zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

9. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, 
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców. 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą wykazać, że warunek określony 
w pkt 1.1 każdy z nich spełnia samodzielnie (odrębnie), warunek określony w pkt 1.2 spełnia co 
najmniej jeden z nich, a warunki określone w pkt 1.3 – 1.4 spełniają wspólnie (łącznie) lub 
samodzielnie (odrębnie) albo polegając na zasobach innych podmiotów. 

11. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenia 
oraz dokumenty wymienione w rozdziale XI SIWZ według formuły spełnia/nie spełnia. Z treści 
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wymienione w pkt 1 warunki udziału w 
postępowaniu wykonawca spełnił. 

12. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy 
wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

13. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

X. Podstawy wykluczenia, o których mowa wart. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 

Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy 

z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) – art. 24 

ust. 5 pkt 1 ustawy; 

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

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że 

wykonawca 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. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy. 

XI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, wykonawca składa wraz z ofertą: 

1) Oświadczenie Wykonawcy - JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA – wg 
załącznika nr 10 do SIWZ. Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień 
składania ofert oświadczenie potwierdzające, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 
elektronicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 1320) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 
17 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji 
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elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania 
i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1991), Zamawiający jako 
środek komunikacji elektronicznej do złożenia JEDZ-a określa platformę e-Zamawiający 
(Marketplanet): https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login?MP_statusMsg=expired – 
JEDZ należy złożyć wraz z ofertą zgodnie z instrukcją dla Wykonawcy dostępną na w/w 
platformie. 

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez wykonawców, oświadczenie 
(JEDZ), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 

3) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie (JEDZ) 
dotyczące tych podmiotów; 

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu 
trzeciego. 

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej i na Platformie 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zostanie 
przekazany Wykonawcom wraz z informacją, o której mowa powyżej. W przypadku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia  - powyższy dokument należy przesłać za pośrednictwem platformy, poprzez 
zakładkę „Korespondencja”. 

3. Wymagana forma składanych dokumentów: 

4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub elektronicznej. 

5. Za dokumenty złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem rozumie się 
dokumenty złożone w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisane przez osoby umocowane do reprezentacji. (załącznik nr 3 do SIWZ). 

 

6. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, 
wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 
krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub 
dokumentów:  
UWAGA: Oświadczenia i dokumenty o których mowa w Rozporządzeniu o dokumentach – 
oświadczenia o braku wydania zakazu ubiegania się o zamówienie, KRK, ZUS itd. – oryginał (a więc z 
podpisem kwalifikowanym elektronicznym osoby od której dokument pochodzi) lub kopia (np. skan 
dokumentu)opatrzona podpisem kwalifikowanym wykonawcy jako potwierdzenie za zgodność z 
oryginałem 

2.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie 
określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZp, wystawionej 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem jej złożenia; 

https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login?MP_statusMsg=expired
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2.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed dniem jego złożenia, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 
2.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem jego złożenia, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
2.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 
2.5. aktualne: decyzje na  zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu 
odpadów o kodzie 19 12 10 
2.6       aktualne decyzje na zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 10 

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w: 

1) pkt 3.1 składa informację z odpowiedniego rejestru 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 lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) pkt 3.2 – 3.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 zastępuje 
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 4 stosuje się. 

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 
wskazany w pkt 3.1 składa dokument, o którym mowa w pkt 4.1  
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w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub 
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt 4 
stosuje się odpowiednio. 

7. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 1, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich 
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień 
oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub 
tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te 
podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 
– odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

10. Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na 
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 1.4 należy złożyć w 
formie oryginału. 

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  
o których mowa w Rozdziale XI SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych 
baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i 
dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 

13. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, 
co do jej prawdziwości, zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia oryginału 
lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 

XII. Zasady wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ustawy. 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej wykonawców pod 
warunkiem, że spełnione będą następujące wymagania: 

1) wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika. Treść 
pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których 
pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż 
uprawniona do reprezentowania podmiotu z mocy prawa lub umowy spółki, należy dołączyć do 
oferty również pełnomocnictwa do dokonania tej czynności; 



10 

DZP/ZP/10/2019 

2) Pełnomocnictwo jest składane w oryginale podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez osoby do tego upoważnione lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej notarialnie. 
Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako 
pełnomocnik. 

3) pełnomocnictwo to powinno wyraźnie wskazywać: 
a) jakiego postępowania dotyczy, 
b) jakie podmioty występują wspólnie, 
c) kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcję pełnomocnika, 
d) jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik, 
e) na jaki okres jest udzielone; 

4) jeżeli pełnomocnik ma być uprawniony do wykonywania czynności nie tylko w imieniu wszystkich 
wykonawców występujących wspólnie, lecz również w imieniu każdego  
z tych wykonawców z osobna, to należy taką informację zamieścić w treści pełnomocnictwa; 

5) w przypadku, gdy wykonawca nie złoży w ogóle lub złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający 
wezwie tego wykonawcę do ich złożenia w trybie art. 26 ust. 3a ustawy, chyba że mimo ich 
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania; 

6) wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie  
z pełnomocnikiem, którego dane: adres email do korespondencji pisemnej należy wpisać w 
formularzu oferty. 

XIII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów 

1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez 
strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: 
1.1. Elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: 

https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login?MP_statusMsg=expired 
 w zakładce „Korespondencja”. 

2.  Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na Platformę 
za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich 
złożenia/wysłania na Platformie. 

3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego Rozdziału; 
3.1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie;  

https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login?MP_statusMsg=expired 
lub https://oneplace.marketplanet.pl. 

3.2. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony 
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do 
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu 
rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z 
obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.  

3.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym 
Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w 
procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.  
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o 
możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod 
numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.  

3.4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja 
między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, 
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę 

https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login?MP_statusMsg=expired
https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login?MP_statusMsg=expired
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przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem 
zakładki „Korespondencja”. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek należy 
przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Przez opcję „zadaj pytanie lub przy użyciu zakładki 
„Korespondencja”:  w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem 
myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane 
Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym 
kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje 
potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane".  
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na  6 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli  
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie treści SIWZ. 

5. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu 
modyfikacji SIWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 

6. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania 
z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego 
Platforma zakupowa  tel. +48 22 576 87 90 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-
17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl 

7. Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia 
i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320) - zwane dalej 
„Rozporządzeniem" określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako: 
7.1. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, 
7.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany 

oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz 
podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem. 

8. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- 
aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.: 
8.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 
8.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 

2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze 
wersje; 

8.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej 
wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 

8.4. Włączona obsługa JavaScript; 
8.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 

9. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe 
złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 
9.1. Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji 

wpieranej przez producenta. 
9.2. Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w 

wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez 
użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również 
dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site 
list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze. 

9.3. Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za 

https://www.java.com/pl/download/manual.jsp
https://www.java.com/pl/download/manual.jsp
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obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie 
Szafir SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir 
Host należy przeładować bieżącą stronę. 

9.4. Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą 
kryptograficzną do komputera. 

Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdą Państwa na stronie: 
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki 

 
10. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych 

danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, 
pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, 
zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, 
ASIC, XMLenc. 

11. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i 
czasu odbioru danych tj.: 
11.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w 

Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna 
jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. 

12. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) 
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. 

13. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji: 
13.1. W przypadku składnia Oferty w postaci elektronicznej oryginał dokumentu wadium 

(poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób 
upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce 
„OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument". 

 

XIV. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

a) W zakresie procedury. – Magdalena Bawolska: 

 e-mail: m.bawolska@zuokrudno.pl; 

b) Osobą uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami w zakresie merytorycznym: 

jest Tomasz Klimecki : e-mail: t.klimecki@zuokrudno.pl 

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu. 

XV. Wadium 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 30 000 ,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 
zł); 

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert określonego  
w niniejszej SIWZ. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy  
Bank Millenium Nr konta 49 1160 2202 0000 0001 1609 1559 z dopiskiem „Wadium –. Odbiór, 
transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – Odpady palne ( paliwo 
alternatywne preRDF ) poprzez ich odzysk i/lub recykling 

5. Dokument potwierdzający dokonanie przelewu wykonawca powinien dołączyć do oferty. 

6. Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu, musi być udzielone do końca terminu związania 
ofertą oraz zawierać wszystkie zobowiązania wynikające z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 

http://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje/
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Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie 
wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty wadium. 

7. Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało 
wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 

8. Dla skutecznego wniesienia wadium wymagane jest jego wniesienie przed upływem terminu 
składania ofert. W przypadku wadium w pieniądzu jego wniesienie następuje  
z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w pkt 6,  
w przypadku pozostałych form wadium ich wniesienie następuje w chwili ich złożenia 
Zamawiającemu. 

9. Zamawiający zwraca wadium: 
1) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej  

lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, 

2) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – niezwłocznie  
po zawarciu umowy, 

3) wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert – na jego wniosek. 

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie pkt 8.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

11. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci wraz odsetkami wynikającymi  
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone  
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi  
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 
złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym 
mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w 
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

13. Wadium zostanie zatrzymane wraz z odsetkami, jeżeli zaistnieją okoliczności przewidziane w art. 46 
ust. 5 ustawy. 

XVI. Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 
tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

XVII. Opis sposobu przygotowania oferty. Zmiana i wycofanie oferty 

1. Oferta musi zawierać:  

1.1. formularz ofertowy – zał. nr 3 do SIWZ; 

1.2. JEDZ – zał. Nr 4 do SIWZ; 

2. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-
Zamawiający(Marketplanet):https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login?MP_statusMsg=ex
pired – ofertę należy złożyć zgodnie z instrukcją dostępną na w/w platformie. 

https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login?MP_statusMsg=expired
https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login?MP_statusMsg=expired
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3. Dokument wadium  

4. Wykonawca składający ofertę w formie elektronicznej, musi posiadać konto na platformie e-Zamawiający 
(Marketplanet), wówczas ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty. 

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w 
formacie danych .doc, .docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób 
złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z Platformy 
Marketplanet. Ofertę należy złożyć w oryginale. 

6. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi 
ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).   

7. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci 
katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty. 

9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem 
Formularza zmiany lub wycofania oferty na platformie e-Zamawiający (Marketplanet). Sposób zmiany i wycofania 
oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na platformie e-Zamawiający (Marketplanet).  

10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty. 

11. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 

12. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 
danego Wykonawcę. 

13. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

14. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w 
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z 
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. 
zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca, podjął niezbędnie działania w celu zachowania ich 
poufności.  

Uzasadnienie zastrzeżenia ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w 
przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja: 
a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa, 
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 
 

XVIII. Termin oraz inne informacje dotyczące składania i otwarcia ofert 
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1. Zamawiający jako środek komunikacji elektronicznej do złożenia oferty określa platformę e-
Zamawiający (Marketplanet). Ofertę należy złożyć, do dnia 22.07.2019 r., do godz. 10:00.  

2. Za datę przekazania oferty w formie elektronicznej przyjmuje się datę przekazania jej na platformę e-
Zamawiający (Marketplanet).  

3. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert w dniu 22.07.2019r. 
 o godz.10:15 

4.     Informacja z otwarcia Ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego oraz na 
Platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia ofert" i zawierać 
będzie dane określone w art. 86 ust. 5 Pzp. 

 
 

XIX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 

1. Wykonawca poda w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) cenę brutto zamówienia, którą 
stanowić ma ostateczna, sumaryczna wartość zamówienia brutto wskazana w formularzu cenowym. 
Cena winna być podana cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku i słownie w złotych polskich. 

2. Cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty, jakie 
będzie musiał ponieść Zamawiający, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) oraz z 
uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów. 

3. Ceny jednostkowe, określone w formularzu cenowym, pozostaną niezmienne w całym okresie 
obowiązywania Umowy. 

4. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty. 

5. Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.). 

XX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wagi tych 
kryteriów i sposób oceny ofert 

15.1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans "Ceny" i 
kryterium  „Termin odbioru odpadów ” 

15.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 

A. Kryterium „Cena” w PLN: 

a) znaczenie kryterium - 95% (95 pkt); 

Maksymalną liczbę punktów (60) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą  ( 
łączną) cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio 
mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:  

          CN 

C = ----------------- x 95 

         COB 

gdzie: 

   CN- liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty 
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     COB - cena w ofercie z najniższą ceną 

     C - cena w ofercie ocenianej  

 

B. Kryterium „Termin odbioru odpadów ” 

a) znaczenie kryterium - 5% (5 pkt); 

Termin odbioru odpadów  od dnia złożenia zgłoszenia (T) – waga 5%.( 1 pkt-1%) 

Wykonawca w Załączniku nr 1 Formularz ofertowy punt 6 zaznaczy deklarowany „Termin odbioru 
odpadów” 

W kryterium tym Zamawiający będzie przyznawał punkty za „Termin odbioru” 

termin odbioru od zgłoszenia do 5 dni od dnia zgłoszenia -1 pkt 

termin odbioru od zgłoszenia do 3 dni od dnia zgłoszenia -3 pkt 

termin  odbioru od zgłoszenia do 2 dni od dnia zgłoszenia -5 pkt 

Sumaryczna liczba punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru:  

- Łączna ilość punktów to: C+T 

Wykonawca, który w Załączniku nr 1 Formularz ofertowy punt 7 nie zaznaczy deklarowanego „Terminu 
odbioru”, przy ocenie ofert w tym kryterium uzyska 0 pkt, a jego oferta nie stanie odrzucona. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która – po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we 
wskazanych wyżej kryteriach – uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia w poszczególnych 
kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Punkty przydzielane będą łącznie przez Członków Komisji Przetargowej. 

 

XXI. Wybór najkorzystniejszej oferty 

1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, która uzyska największą liczbę 
punktów. Obliczenie uzyskanych ilości punktów przeprowadzone będzie na podstawie kryterium 
oceny ofert. 

2. Oferta będzie odrzucona w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z art. 89 ust. 1 ustawy. 

3. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania a oferta będzie uznana za odrzuconą  
w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy. 

XXII. Informacje dla wykonawców 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 
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wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli 
są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności; 

4) unieważnieniu postępowania; 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1.1 i 1.4 na stronie internetowej. 

XXIII. Wzór umowy 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5  do SIWZ. 

XXIV. Zawarcie umowy 

1. Miejsce i termin zawarcia umowy zamawiający określi na podstawie art. 94 ustawy  
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, 
jeżeli: 

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta; 

2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione  
w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie 
kończące postępowanie odwoławcze. 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 
ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

4. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy w spawie zamówienia publicznego 
przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji  Unii Europejskiej. 

5. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności istotna zmiana postanowień umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

XXV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXVI. Środki ochrony prawnej 

1. Wykonawcom oraz innym osobom określonym w art. 179 ustawy, które mają lub miały interes w 
uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie, a 
mianowicie: 

1) odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 
obowiązany na podstawie ustawy; odwołanie przysługuje wobec czynności: określenia warunków 
udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia, wyboru najkorzystniejszej oferty; 
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2) skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługująca stronom oraz 
uczestnikom postępowania odwoławczego. 

2. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w 
dziale VI ustawy. 

XXVII. Postanowienia końcowe 

1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty 
udostępnia się od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez 
wykonawców. 

2. Udostępnianie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie na zasadach określonych 
w § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1128). 

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz Kodeks cywilny. 

Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy 
Załącznik nr 2 Szczegółowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Załącznik nr 3 Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej o które mowa w  art. 24 
ust 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
Załącznik nr 4 Wykaz osób zatrudnionych  

Załącznik nr 5 Wzór umowy 

Załącznik nr 6 -Jedz ( Jednolity Europejski Dokument Zamówienia ) 
 

 

Zatwierdzam SIWZ  
wraz z Załącznikami  

Prezesa Zarządu 
Leszek Rochowicz 

 

--------------------------------------------- 
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Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwaną dalej 

„ustawą” na Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie  19 12 10 – Odpady palne 

( paliwo alternatywne preRDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling. DZP1/ZP/10/2019 

 

my, niżej podpisani: 

……………………………………..………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz: 

…………………………..…………………………………………………………………………………… 

nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania ofert przez 

podmioty występujące wspólnie podać należy nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów 

składających wspólną ofertę 

 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z SIWZ. 

2. Oświadczamy, że zgodnie z załączonym Pełnomocnictwem do reprezentowania nas 

w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy, Pełnomocnikiem 

ustanowiono: 

 

…………………………………..…………………………………………………………………… 

wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub wykonawcy, którzy w 

powyższym zakresie ustanowili pełnomocnictwo 

 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi 

w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

 

4. Oferujemy: wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia za:  

cenę jednostkową netto (zł/1 Mg) (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):  

___________ PLN  

stawka VAT ___________%, kwota VAT___________PLN  
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cena jednostkowa brutto ___________ (zł/1Mg) PLN,  

(słownie ………………………………………………………..) 

wartość netto tj.(zł/4225 Mg) ( cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć   Mg):  

_____________________PLN,  

VAT _______________%, kwota VAT___________PLN  

wartość brutto _________________________( zł/ 4225 Mg)  (cztery tysiące dwieście dwadzieścia 

pięć  Mg): 

(słownie……………………………..………………………………………………………………………….)  
 

 

5. Oświadczamy, że w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

6. Oświadczam , że Termin odbioru przedmiotu zamówienia (będzie wynosił :  

□-termin odbioru od zgłoszenia do 5 dni od dnia zgłoszenia -1 pkt 

□-termin odbioru od zgłoszenia do 3 dni od dnia zgłoszenia -3 pkt 

□-termin  odbioru od zgłoszenia do 2 dni od dnia zgłoszenia -5 pkt 

 Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w istotnych postanowieniach 

umowy stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ. 

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

8. Wnieśliśmy wadium w wysokości ……………… zł w 

formie………………………………………….. 

W przypadku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w art. 46 ustawy, wadium wniesione 

w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek o numerze: 

......................................................… prowadzony w banku 

………….......................................................................................................  

9. Oświadczamy, że przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia*: 

a) nie będziemy korzystać z podwykonawców, 

b) będziemy korzystać z następujących podwykonawców: 

 

L.P. 
Nazwa 

podwykonawcy 

Adres 

podwykonawcy 

Zakres powierzony 

podwykonawcy 
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10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, 

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 

warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. Oświadczamy, że stosownie do postanowień 91 ust. 3a ustawy Pzp – wybór oferty będzie/nie 

będzie* prowadził do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o 

podatku od towarów i usług1. 

12. Oświadczam/my, że Wykonawca2: 

a) jest małym, średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zgodnym z Zaleceniem Komisji 

Wspólnot Europejskich z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, 

małych i średnich (2003/361/WE) Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003 

b) nie jest małym, średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zgodnym z Zaleceniem 

Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw 

mikro, małych i średnich (2003/361/WE) Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003 

13. Oświadczamy, że jesteśmy świadomi konsekwencji, wynikających z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy 

w przypadku złożenia nieprawdziwych informacji mających lub mogących mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania. 

14. Oświadczamy, że jesteśmy świadomi konsekwencji, karnych wynikających z art. 297 Kodeksu 

karnego (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), w przypadku przedłożenia 

podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu 

albo nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu 

dla uzyskania zamówienia publicznego. 

15. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do: 

Imię i nazwisko ……………………….……….…………………………………………………….. 

Adres: ………...………………………….……………………………….………………………….. 

Telefon: …………………….………….……….... Faks: ……………….………………………….. 

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………… 

                                                 
1 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
2 Zalecenie Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 6 maja 2003 r. Dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich 

(2003/361/WE) Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003: 
Definicja przedsiębiorstw mikro, małych i średnich przyjęta przez komisję: 

1. Na kategorię przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób, i których 

obroty roczne nie przekraczają 50 mln EUR, i/lub których roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. 
2. W kategorii MŚP, małe przedsiębiorstwo jest zdefiniowane jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób, i którego obroty roczne 

i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. 
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16. Ofertę niniejszą składamy na ………….. kolejno ponumerowanych stronach. 

17. Niniejsza oferta zawiera na stronach od …….... do ……….. informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie 

mogą być udostępniane. 

Uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa: 

…………………………………………………………………………………………….…...……………

………………………………………………………………………………….……...……………………

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...…………

…………………….……………….……………………………………………………… 

18. Do oferty załączamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) ………………………………….……………………………….. 

b) ……………………………….………………………………….. 

 

…………………..…………………, dnia …………..…………….. 

                                                     

 

 

 

 

…………………………………………….. 

Miejscowość i data  

Dokument powinien być podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2  –    szczegółowy opis przedmiotu zamówienia   

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 

12 10 – Odpady palne ( paliwo alternatywne preRDF ) poprzez ich odzysk i/lub recykling 

a)Transport odpadów do miejsca zagospodarowania po stronie Wykonawcy. 

b)Zamawiający przewiduje, że : 

- miesięczna ilość odbioru odpadów o kodzie 19 12 10  będzie wynosić około 650 Mg                               

z możliwością zmniejszenia lub zwiększenia ilości o 30% w ciągu miesiąca; całkowita ilość odebranych 

odpadów w okresie od dnia wejścia w życie Umowy do dnia 31 grudnia 2019  r. wynosić będzie 4 225 Mg 

z możliwością zmniejszenia  ilości o 30% w całym okresie trwania umowy. 

c)Ustala się jednomiesięczny okres rozliczeniowy za częściową realizację zamówienia. 

d)Przekazywane odpady będą : 

- zbelowane w postaci kostek wiązanych drutem, waga jednej beli wynosi od 350 do 550 kg 

-  lub odpady mogą być odbierane luzem (nieprasowane). 

e)Odpady ważone na wadze Zamawiającego. 

f) Załadunek po stronie Zamawiającego. 

g) Wykonawca zapewni samochody ciężarowe z naczepą typu „ruchome podłoga” lub z naczepą 

oplandekowaną z możliwością załadunku minimum 20 ton. 

h) Odbiór odpadów będzie się odbywał tylko w dni robocze w godzinach 7-19. Miejsce odbioru -Zakład 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. , Rudno 17, gmina Ostróda. 

i) Wszystkie koszty ( oprócz załadunku odpadów ) związane z realizacją zamówienia po stronie 

Wykonawcy. 

j) Wykonawca nie może wnosić żadnych dodatkowych roszczeń do Zamawiającego z tytułu ilości 

odpadów w okresie rozliczeniowym. 

k) Warunkiem rozliczenia za każdą odebraną partię odpadów będzie dostarczenie w formie papierowej 

faktury wraz z załączonym dokumentem KPO. Potwierdzone KPO są załącznikiem do faktury. 

l) Termin obowiązywania umowy  od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r. 
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Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy  

 

 

Zamawiający: 

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.  

Rudno 17 

ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda 

 

 
Wykonawca: 
…………………………………………
…………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
…………………………………………
…………………………………… 
(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA / GRUPA KAPITAŁOWA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie  19 12 10 – Odpady palne ( paliwo 

alternatywne preRDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling. DZP1/zp/10/2019 prowadzonego przez 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o , oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 23 

ustawy Pzp. 

 

Art.  24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
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23)  wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli 

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

wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

  

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

        ………………………………………… 

 (podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przedkładam następujące środki dowodowe 

wskazujące na brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania : ……… ……… ………… 

………… …………………………..……… …  

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………...........………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..…………………...........…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
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        ………………………………………… 

 (podpis) 

Art. 24 ust. 11. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia …….. zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

        ………………………………………… 
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Załącznik nr 4  –   wykaz osób 

 
WYKAZ ZATRUDNIONYCH OSÓB 

 
Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, skierowanych przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, którzy będą wykonywać czynności w zakresie realizacji 
zamówienia –przy transporcie odpadów oraz informację o podstawie do dysponowania osobami 

 
 
 

Imię i nazwisko pracownika  Opis doświadczenia niezbędnego do 
wykonania zamówienia  

Zakres wykonywanych czynności 
przy realizacji zamówienia 
publicznego 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

…………………………………………         
       ………………………………………………… 

Data (Podpis i pieczęć osoby/osób 
uprawnionej/uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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