
Nr referencyjny postępowania: IP.IZ.271.16.2022.IBK 

 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ZAMAWIAJĄCY: 

GMINA SKOROSZYCE 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia 

przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) - dalej ustawa Pzp, pn. 

 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skoroszyce” 

w okresie od 1 stycznia  2023 r. do 30 czerwca 2024 r.( 18 miesięcy) 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej 

dostępnej pod adresem internetowym:  https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

 

Nr postępowania: IP.IZ.271.16.2022.IBK   

8 LISTOPADA 2022 

  



I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Skoroszyce 

ul. Powstańców Śl. 17, 48-320 Skoroszyce 

Tel.: 77 431 85 05 

NIP: 7532406077 

Adres e-mail: ug@skoroszyce.pl  

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą 

dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą1: 

https://skoroszyce.pl, zakładka BIP, zamówienia publiczne, 2022 

https://skoroszyce.pl/121-zamowienia-przetargi/6493-2022.html#tresc  

https://miniportal.uzp.gov.pl/  

 

Godziny pracy: 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku. 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. 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 danych) (Dz. U. UE L119 

z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Skoroszycach 

reprezentowany przez Wójta Gminy Skoroszyce; dane kontaktowe administratora: ul. 

Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce, tel. +48 431 80 82, adres e-mail: 

ug@skoroszyce.pl,; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się 

kontaktować pod adresem e-mail: dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

 
1 Element wymagany zgodnie z art. 134 ust. 1 pkt 2 p.z.p.  



4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie 

administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan 

zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub 

daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego); 



d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO;   

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

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

c) 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;  

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne 

z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem 

właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz 

ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane 

zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, 

zaleca się zobowiązanie wykonawcy do złożenia w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez 

niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO. 

(oświadczenie w formularzu oferty). 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1710 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą Pzp” lub p.z.p." oraz niniejszej Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ". 

2. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 p.z.p. 

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 

postępowaniu2. 

4. Zgodnie z art. 257 p.z.p., Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia 

przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane3. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

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

7. Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące zamawiania usług. 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całej masy odpadów 

komunalnych w tym ich transport - od właścicieli wszystkich nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Skoroszyce i przekazywania odebranych 

od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami,  o 

której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Planowany dzień 

rozpoczęcia usługi: 01.01.2023 r. 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ – 

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV4:  

CPV 90500000-2: Usługi związane z odpadami 

CPV 90511000-2: Usługi wywozu odpadów 

CPV 90512000-9: Usługi transportu odpadów 

CPV 90513100-7: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

CPV 90533000-2: Usługi gospodarki odpadami 

3. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert częściowych. 

 
2 Skorzystanie z procedury odwróconej wymaga jej przewidzenia w treści ogłoszenia lub SWZ.  
3 Informacja wymagana w treści ogłoszenia, jeżeli zamawiający udziela zamówienia dofinansowanego ze źródeł zewnętrznych i 
nie jest pewien czy otrzyma dofinansowanie. Nie wprowadzenie zapisu do treści ogłoszenia o przetargu uniemożliwia skorzystanie 
z przesłanki unieważnienia o jakiej stanowi art. 257 p.z.p.  
4 Podać zgodnie z nomenklaturą wynikająca z rozporządzenia KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w 
zakresie zmiany CPV. 



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

elektronicznych. 

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

p.z.p.  

6. Stosownie do art. 95 ust. 1 p.z.p. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu 

ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), osób 

wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:  

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie 

realizacji niniejszego zamówienia: tj.: czynności wykonywane przez pracowników 

fizycznych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1320).  

2) Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie 

kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób 

oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań Zamawiający określił we wzorze 

umowy stanowiącym załącznik nr 2 SWZ. 

7. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę zostały określone we Wzorze Umowy oraz OPZ, 

stanowiącymi odpowiednio  Załączniki nr 2 i 1 do SWZ. 

8. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik 

nr 1 do SWZ. 

V. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom)5.  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia6.  

 
5 Zasadą jest możliwość realizacji umowy przy udziale podwykonawców (art. 462 ust. 1 p.z.p.) 
6 Zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt 15 p.z.p. w SWZ należy wprowadzić informację o obowiązku osobistego wykonania kluczowych 
zadań w ramach zamówienia. Brak takiego obowiązku może być zaakcentowany poprzez wyraźne wskazanie, iż nie przewiduje 
się tego rodzaju ograniczenia.  



3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) 

nazwy (firmy) tych podwykonawców7. 

4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy   

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

5.  Wybrany w postępowaniu wykonawca zobowiązany będzie przez przystąpieniem do 

wykonania zamówienia przekazać Zamawiającemu informacje dotyczące 

podwykonawców zaangażowanych do wykonania części zamówienia, a w szczególności: 

nazwy, dane kontaktowe i przedstawicieli, podwykonawców, jeżeli są już znani oraz 

zobowiązany będzie zawiadomić Zmawiającego o wszelkich zmianach tych informacji 

jakie nastąpią w trakcie realizacji zamówienia, jak również zobowiązany będzie przekazać 

informacje o których mowa na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć  realizację części zamówienia. Wymóg dotyczy również 

dalszych podwykonawców.  

6.  Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie zleconej części usługi. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich 

pracowników w takim samym stopniu, jakby to było działanie, uchybienie lub zaniedbanie 

jego własnych pracowników. 

7.   Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegające 

obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu:  

a) umowy na dostawę mediów (energia elektryczna, woda, gaz), 

b) umowy o wartości niższej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

ale nie wyższych niż 50.000,00 zł brutto. 

8.  Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w 

trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie zamawiającego zobowiązany jest złożyć 

oświadczenie, że w stosunku do podwykonawcy nie zachodzą przesłanki, o których mowa 

w art.108 ust.1 oraz art.109 ust. 1 pkt 1 – 10 PZP, o których mowa w pkt. VII i IX niniejszej 

SWZ w odniesieniu do tego podwykonawcy. 

 
7 Zgodnie z art. 462 ust. 2 p.z.p. zamawiający jest uprawniony do wymagania wskazania w ofercie podwykonawców, o ile na tym 
etapie wykonawca dysponuje taką wiedzą.  



9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia: 2 dni robocze od dnia podpisania umowy, jednak nie 

wcześniej niż 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r.  

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII 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: 

Zamawiający uzna warunek, o którym mowa wyżej, dotyczący posiadania 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej  

o ile wynika to z odrębnych przepisów za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada: 

2.1.)  Aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Skoroszyce, prowadzonym przez Wójt Gminy Skoroszyce.  

2.2.) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w 

opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o 

odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.), 

prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, w zakresie transportu 

odpadami. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: 



a) w okresie ostatnich 3 8  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 

jedną usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, w ramach których odebranych zostało łącznie co 

najmniej 1200 Mg odpadów komunalnych w ciągu 16 miesięcy - wzór wykazu 

usług stanowi załącznik nr 7 do SWZ, z podaniem ich ilości, przedmiotu, dat wykonania 

i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

b) będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia następującymi pojazdami 

spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu 

drogowym oraz wymagania określone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 

stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122): 

- co najmniej 2 pojazdami o pojemności minimum 11 m3, co najmniej EURO 5,   

przystosowanymi do odbioru i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych,  

- co najmniej 2 pojazdami o pojemności minimum 6 m3, co najmniej EURO 5,   

przystosowanymi do wywozu odpadów selektywnie zebranych odpadów komunalnych,  

- co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej (czyli tzw. 

bramowiec lub kontenerowiec).  

Stan techniczny i sanitarny posiadanego sprzętu musi odpowiadać warunkom 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz.122). Powyższe pojazdy muszą być 

wyposażone zgodnie z opisem w OPZ. 

Wzór wykazu sprzętu specjalistycznego – załącznik nr 8 do SWZ; 

c)  będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia bazą magazynowo - transportową z 

zapleczem techniczno-biurowym, spełniającą wymagania przepisów rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w 

zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 122) - Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

jest zobowiązany posiadać bazę magazynowo – transportową usytuowaną na terenie 

 
8  Zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 2 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 
(dalej jako r.p.ś.d.) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji referencyjny okres 3 lat może zostać wydłużony.  



Gminy Skoroszyce lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy 

Skoroszyce, do którego posiadać będzie tytuł prawny. 

 

W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w 

walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego 

Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi postępowaniu 

publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni 

kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji. 

 

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 

dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców9. 

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w 

szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest 

obowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania oświadczeń 

lub dokumentów, spełnienie warunków, o których mowa w art. 112 ust.2 pkt 4 

ustawy Pzp 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Wykonawcę, wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 

108 ust. 1 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia). 

2. Ponadto Zamawiający zastosuje wobec Wykonawców dodatkowe obligatoryjne przesłanki 

wykluczenia, wynikające z wejścia w życie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). Zgodnie 

 
9 Zgodnie z art. 117 ust. 1 p.z.p. zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione 
charakterem zamówienia i jest proporcjonalne. W przygotowanym wzorze nie wprowadzono tego rodzaju regulacji. 



z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego, zwanej dalej „ustawą”, w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji 

Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022r., wobec osób i podmiotów 

wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych.  

Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, Zamawiający wyklucza: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w 

art. 1 pkt 3 ustawy;  

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w 

rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 

wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana 

na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została 

wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 

3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 

217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 

dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w 

sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 

ustawy.” 

3. Zamawiający nie będzie stosował fakultatywnych przesłanek wykluczenia Wykonawcy, o 

których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.  



4. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec każdego z tych wykonawców podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

6. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.  

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

1, 2, 5 i 6 p.z.p, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w 

art. 110 ust. 2 p.z.p.  

8. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 

ust. 2 p.z.p., 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.  

9. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania. 

10. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy podlegającego wykluczeniu z postępowania. 

IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

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

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

Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym 

środkiem dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw 

wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. 

Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia (ESPD), sporządzony zgodnie z wzorem standardowego 

formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym 



na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwany dalej „jednolitym dokumentem” 

lub „JEDZ”. Wykonawca zobowiązany jest przesłać JEDZ Zamawiającemu w formie 

elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wzór 

oświadczenia JEDZ załączono do SWZ – załącznik nr 4. Instrukcja wypełnienia JEDZ 

jest dostępna na stronie:  

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

Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf  

  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z 

narzędzia ESPD (za pośrednictwem strony https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl ) lub 

innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i 

utworzenie dokumentu elektronicznego. 

2. Uwagi dotyczące sposobu wypełnienia JEDZ: 

a) oświadczenie ma być zgodne ze wzorem standardowego formularza określonego w 

rozporządzeniu wykonawczym 2016/7 Komisji Europejskiej z dnia 05.01.2016r. 

ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia, wydanym na mocy art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art.80 ust.3 

dyrektywy 2014/25/UE. 

b) Wykonawca wypełnia w zakresie żądanym przez Zamawiającego następujące części i 

sekcje JEDZ: 

 Część II sekcja A-D: 

(w sekcji A – informacje na temat Wykonawcy, Informacje ogólne, w pytaniu czy 

Wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub 

posiada równoważne zaświadczenie np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) 

kwalifikowania, polscy Wykonawcy w tej sekcji zaznaczają opcję „Nie dotyczy” i 

pozostawiają dalszą część podsekcji niewypełnioną. Jeżeli Wykonawca (zagraniczny) jest 

wpisany w takim wykazie zaznacza odpowiedź „Tak” i wypełnia dalszą część formularza 

w rubryce poniżej. Zaznaczenie „Nie” wypełnia Wykonawca, który do takiego wykazu nie 

został wpisany, nie wypełniając dalszej części formularza w rubryce poniżej. W sekcji B – 

informacje na temat przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający nie wymaga podania daty 

i miejsca urodzenia osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy na potrzeby 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia). 

 Część III sekcje A-D. 



 Część IV sekcje α (Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia tylko sekcji α w 

części IV i nie wypełniać sekcji A - D. Zamawiający dokona właściwej weryfikacji 

spełniania określonych w SWZ warunków udziału w postępowaniu na dalszym etapie 

postępowania, w oparciu o stosowne dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego 

przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej  oceniona). 

 Część VI. 

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

JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

potwierdzające spełnienie 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. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ dotyczący tych 

podmiotów. 

5. 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 dowodowych10: 

 W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca 

składa: 

1) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonym przez Wójta Gminy 

Skoroszyce, chyba że Zamawiający będzie miał dostęp do tej bazy danych, 

2) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, 

produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o których mowa w art. 

49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r., prowadzonego przez właściwego 

Marszałka Województwa, chyba że Zamawiający będzie miał dostęp do tej bazy 

danych,  

3) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz 

załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy 

 
10 Patrz art. 126 ust. 1 p.z.p.  



czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 

przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane; wzór wykazu usług stanowi 

Załącznik nr 7 do SWZ11; 

4) wykaz sprzętu specjalistycznego (pojazdy, baza magazynowo – transportowa) 

dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją i podstawie 

dysponowania tymi zasobami, wg załącznika nr 8 do SWZ. 

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia udziału w postępowaniu o 

udzieleniu zamówienia Wykonawca składa: 

1) 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 . 

2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., 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 2019 r. poz. 369), z innym 

wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 

oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - 

załącznik nr 6 do SWZ12; 

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

którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw 

wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: 

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

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,  

- załącznik nr 9 do SWZ13.  

 
11 Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 r.p.ś.d. 
12 Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 r.p.ś.d. 
13 Oświadczenie jest wymagane zarówno na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia dotyczących obligatoryjnych podstaw 
wykluczenia jak i podstaw fakultatywnych o jakich stanowi art. 109 p.z.p. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 r.p.ś.d. 



4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej: 

1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt  5 i 6, 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 oraz składa informację 

z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach 

rzeczywistych 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, określający jego beneficjentów 

rzeczywistych - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się dokumentów, o których mowa w ust. 4, 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. 4. 

6. 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. 



7. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. 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; zwanym dalej 

"r.p.ś.d.") 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 zwanym 

dalej "r.d.e.") 

X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, 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. 

2. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o 

których mowa w ust.1: 

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. 

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

na zasadach określonych w ust. 2, 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, 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 - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ; 

2) składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dotyczący tych 

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

polegania na zdolności innych podmiotów); 

3) w terminie określonym w Rozdziale IX ust. 3 SWZ, przedkłada w odniesieniu do tych 

podmiotów oświadczenia i dokumenty tam wskazane14. 

 
14 We wzorze wprowadzono obowiązek złożenia takich dokumentów w odniesieniu do podmiotów udostępniających, ale trzeba 
pamiętać o tym, że jest to uprawnienie, a nie obowiązek zamawiającego. Zgodnie z a § 5 ust. 1 r.p.ś.d. zamawiający może żądać 
od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 
udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o 



XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1. Wykonawcy, zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy Pzp, 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 w 

postaci elektronicznej. 

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

Europejski Dokument Zamówienia 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. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, 

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

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

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu 

oferty, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy15. 

XII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana 

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a 

wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., 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. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej: 

 
których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3–7 oraz ust. 2, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Informacja w tym zakresie misi zostać wyartykułowana w SWZ. 
15 Informacja wymagana obligatoryjnie na podstawie art. 117 ust. 4 p.z.p.  



1) Platformy do obsługi postępowań przetargowych - miniPortal, dostępnej pod 

adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ; 

2) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal  

(adres skrzynki: /ftbde30497/ugskoroszyce)  

3)  poczty elektronicznej: ikubicka@skoroszyce.pl;  

- z zastrzeżeniem, iż oferta, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 

(ESPD)  mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy. 

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez 

platformę https://miniportal.uzp.gov.pl  

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania  

z systemu miniPortal. Instrukcja użytkownika systemu miniPortal dostępna jest na stronie: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowanie oferty, 

opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal. 

Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 

MB. 

4. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca 

akceptuje regulamin korzystania z Platformy16.  

5. Wykonawca składa Ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” za 

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

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

6. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) w zakresie proceduralnym: 

Iwona Bil-Kubicka, tel. 77 431 89 91; 

2) w zakresie merytorycznym:  

Monika Szostak, tel. 77 431 89 78; 

7. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się 

numerem przedmiotowego postępowania. 

-Identyfikator ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED):  

 
16 Zgodnie z § 11 ust. 3 „r.d.e.”) użycie środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru dokumentów elektronicznych (w 
tym przypadku Platformy) jest uzależnione od podania danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację użytkownika 
(Wykonawcy), a także akceptacji zasad korzystania ze środków komunikacji elektronicznej udostępnianych przez zamawiającego, 
o ile zostały one określone. 
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- Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://skoroszyce.pl/121-zamowienia-przetargi/6493-2022.html#tresc   

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

6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 

treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu 

składania ofert. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa 

poprzednim zdaniu, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się 

wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia ofert.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W przypadku gdy wniosek o 

wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu, 

Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania ofert. 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. 

XIII. 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 3 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), 

o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ; 

2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia, o których mowa w Rozdziale IX SWZ (jeżeli   

dotyczy); 

3) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub 

gwarancji); 



4) 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).  

5) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów i oświadczenie tego podmiotu o 

braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli 

Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby), wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ 

6) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o 

którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 10 do SWZ  

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, sporządza się, pod 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym). 

7. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie 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 2019 r. poz. 

1010 ze zm.), 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. 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca podaje cenę ofertową brutto na Formularzu Ofertowym, stanowiącym 

Załącznik nr 3 do SWZ. 

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami umowy 

określonymi w niniejszej SWZ. Cena winna obejmować w szczególności koszty prac 

związanych z przygotowaniem do realizacji usługi, zabezpieczenie kosztów dotyczących 

materiałów niezbędnych do świadczenia usługi, wyposażenia stanowisk pracy osób 

realizujących usługę, koszty związane z ubezpieczeniami, zakładane marże, koszt ryzyk 

pojawiających się podczas realizacji zamówienia jakie na obecnym etapie postępowania 

mogą być zidentyfikowane. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

wskazanym w OPZ oraz wzorem umowy.  

3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

5. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert.  

6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami 17 . W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 

poinformować Zamawiającego, że wybór jego 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.  

7. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie 

podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o 

 
17 Zgodnie z art. 225 p.z.p. 



powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio 

zmodyfikować treść formularza.  

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

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

20 000,00 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. 

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

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

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

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto: Bank Spółdzielczy oddz. 

Otmuchów 62 8872 0003 0040 5020 2000 0030 z adnotacją „Wadium – nr postępowania 

i nazwa zadania”   

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin 

uznania rachunku Zamawiającego. 

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

wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 

wadium przez Wykonawcę określone w p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności; 

2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej 

kwoty wadium; 

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin 

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

składania ofert);  



5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer 

przedmiotowego postępowania; 

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Skoroszyce z siedzibą w 

Skoroszycach, ul. Powstańców Śl. 17; 

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 

58 p.z.p.), 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); 

8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji. 

9)  wadium wniesione w formie niepieniężnej musi zawierać w swojej treści: 

 - nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty 

kwoty wadium na rzecz Zamawiającego, na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego, 

 termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż 

termin związania ofertą oraz 

- wskazanie adresu e-mail lub adresu pocztowego na który Zamawiający prześle 

oświadczenie o zwolnieniu wadium. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty; 

2) 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 p.z.p. zostanie 

odrzucona. 

8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa p.z.p. 

XVI. 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 90 dni, tj. do dnia 21.03.2023 r.  

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. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 

ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 

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

związania ofertą. 

XVII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę miniPortal do dnia 22.12.2022 r. do godziny 9:00. 

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

Platformie miniPortal. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2022 r. o godzinie 9:30 

4. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego – Platformy miniPortal. 

W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w 

terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 

usunięciu awarii. 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie 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. 



XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami oceny ofert : 

a) Cena (C) - waga kryterium 60%; 

b) Termin płatności faktury za wykonaną usług (T) - waga kryterium 40%. 

2. Zasady oceny ofert w kryterium Cena (C)- waga 60%, maksymalna ilość punktów 60: 

cena najniższa brutto* 

C = ------------------------------------------------   x 60 pkt 

              cena oferty ocenianej brutto 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana 

przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. 

3. Zasady oceny ofert w kryterium Termin płatności faktury za wykonaną usług (T) - 

waga 40%, maksymalna ilość punktów 40:  

  - 14 dni – 0 pkt 

 - 21 dni – 40 punktów 

Ocena ofert przy zastosowaniu kryterium numer 2 zostanie dokonana przez Zamawiającego 

na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie wpisać w Formularzu oferty oferowany 

termin płatności faktur 14 dni lub 21 dni. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni lub uzupełni 

innym terminem wymagane pola z terminem płatności, Zamawiający przyjmie 14 dniowy 

termin płatności faktury. Zamawiający nie wyraża zgody na wskazanie innych terminów 

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z 

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

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

liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert. 

6. 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.  



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

dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

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

najkorzystniejszą. 

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

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 p.z.p.  

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

przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany 

przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości i formie określonej w Rozdziale XX IWZ; 

4. 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 

Wykonawców18. 

5. 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 

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

najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana w zakresie zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej "zabezpieczenie") w wysokości 3 % 

ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie19. 

 
18 Zgodnie z uprawnieniem wskazanym w art. 59 p.z.p.  
19 Zgodnie z art. 452 p.z.p. wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie 
albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę 
jednostkową lub ceny jednostkowe. Zabezpieczenie ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w 



2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

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

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

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

4. Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto, którego numer 

zostanie podany Wykonawcy przed podpisaniem umowy. W przypadku wniesienia 

wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na 

poczet zabezpieczenia. 

5. Uwaga: Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawić 

projekt dokumentu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści. 

Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej 

poniższe wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych 

kar umownych), bez potwierdzania tych okoliczności; 

2) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu 

zamówienia nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z 

poręczenia lub gwarancji; 

3) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela 

do zapłaty całej kwoty zabezpieczenia; 

4) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie; 

5) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji; 

 
ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Zabezpieczenie można 
ustalić w wysokości większej niż określona w poprzednim zdaniu, nie większej jednak niż 10% ceny całkowitej podanej w ofercie 
albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli jest to uzasadnione 
przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją zamówienia, co zamawiający opisał w SWZ lub innych 
dokumentach zamówienia. 



6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego 

postępowania; 

7) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Skoroszyce; 

8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

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 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

XXI. 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 

2 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 p.z.p. 

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. 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz 

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 



1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł 

on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia 

publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 

dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

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

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, 

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

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 

niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10.  Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, 

zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 

p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 

placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - 

Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 



12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

Załącznik nr 2 – Wzór umowy 

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 4 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie *.xml oraz 

PDF 

Załącznik nr 5 – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów 

Wykonawcy 

Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej 

Załącznik nr 7 - Wykaz usług 

Załącznik nr 8 - Wykaz sprzętu specjalistycznego   

Załącznik nr 9 - Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. 

Załącznik nr 10 - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp  

Niniejszą SWZ przedkłada do akceptacji Komisja Przetargowa w następującym składzie: 

Funkcja w Komisji Przetargowej: Imię i Nazwisko:  

Przewodniczący Komisji Iwona Bil-Kubicka …………………… 

Członek Monika Szostak …………………… 

Członek Edward Żyrek …………………… 

    Zatwierdzam: 

    Bernard Rudkowski  
/-/ zastępca Wójta Gminy Skoroszyce 

.............................................. 
(Kierownik Zamawiającego) 


