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Informacje ogólne 
 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.), zwaną w dalszej części 
„ustawą Pzp”.  

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.  Z 2019 r. poz. 
1145, 1495 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.  

3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, 
faksem (numer faksu 77 431 80 29); elektronicznie (inwestycje@skoroszyce.pl).  

3.1. Zamawiający wymaga formy pisemnej w przypadku składania ofert, składania przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oraz wyjaśnień dotyczących 
treści oferty jak i jej uzupełnienia.  

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych - oferta musi obejmować 
całość zamówienia.  

5. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.  
6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej 
7. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.  
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 

151 a. ust. 1 ustawy Pzp.)  
9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych 

(PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.  
10. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp. 
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 

ustawy Pzp).  
12. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty oraz podpisania umowy.  
13. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  
14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 

ustawy Pzp.  
15. Zamawiający  nie  przewiduje zwrotu kosztów  udziału Wykonawców  w postępowaniu (z 

zastrzeżeniem art. 93 ust. 5 ustawy Pzp). Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w 
postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty. 

17. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadającą osobowości prawnej.  

18. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm 
podwykonawców. 

19. Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, które zostały określone w szczegółowym 
opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i określa sposób 
dokumentowana zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz 
uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, 
o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań - wzór 
umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 
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Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

2. Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz oferty 

3. Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy. 

4. Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu  

5. Załącznik nr 5 do SIWZ– oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z 

postępowania 

6. Załącznik nr 6 do SIWZ– wykaz usług. 

7. Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz narzędzi. 

8. Załącznik nr 8 do SIWZ – oświadczenie (opłaty, podatki, składki). 

9. Załącznik nr 9 do SIWZ - oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. 

Wykonawca składając ofertę na wzorach załączonych do SIWZ, winien usunąć z jego treści 

słowo  „wzór”. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania merytorycznej treści oferty 

w sposób odpowiadający wymaganiom Zamawiającego, wskazanym w SIWZ. 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.                   
 Gmina Skoroszyce 
 ul. Powstańców Śl. 17,  
 48-320 Skoroszyce  
 tel. (77) 431 85 05, tel./fax (77) 431 80 29 
 NIP: 753-24-06-077, REGON: 531412941 
 Adres internetowy: http://www.skoroszyce.pl 
 e-mail: ug@skoroszyce.pl  
  
        Nr nadany przez Zamawiającego: ZP.271.8.2020.IBK 

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA . 

Przetarg nieograniczony . 
Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ), prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 
Pzp”. 

 Zamawiający przewiduje Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 
ustawy Pzp (w procedurze tej, Zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert 
pod kątem przesłanek odrzucenia oferty oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, 
po czym wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny 
podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenie Wykonawcy.   

   
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całej masy odpadów 
komunalnych oraz ich transport - od właścicieli wszystkich nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Skoroszyce – w okresie zamówienia i 
przekazanie odebranych odpadów do zagospodarowania w wybranej przez Wykonawcę 
instalacji do przetwarzania odpadów, wskazaną w ofercie. 

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób zapewniający osiągnięcie 
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie odpadów do ponownego użycia i 
odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania. 

3. Zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych musi być zgodne z hierarchią 
postępowania z odpadami określoną w art. 4 ust. 1 Dyrektywy Ramowej UE w sprawie 
odpadów 2008/98/WE. 

4. Dostawie worków LDPE : 

 koloru żółtego oznaczonych napisem "METALE I TWORZYWA SZTUCZNE", o 
poj. 120l. nie więcej niż 3 000 szt. na miesiąc;  

 koloru niebieskiego oznaczonych napisem "PAPIER" o poj. 120l. nie więcej niż  
3 000 szt. na miesiąc; 

 koloru zielonego oznaczonych napisem "SZKŁO" o poj. 80l. dla właścicieli 
budynków jednorodzinnych  
i nieruchomości niezamieszkałych nie więcej niż 2 000 szt. na miesiąc 

Powyższe ilości są ilościami maksymalnymi. 
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5. Dostawie, pojemników w ilości 11 szt. o poj. 3.0 m3 w kolorze zielonym, na odpady 
opakowaniowych ze szkła (bezbarwne i kolorowe) z napisem,, SZKŁO" oraz ich 
ustawieniu na terenie Gminy Skoroszyce w miejscach ogólnodostępnych przy 
nieruchomościach wielorodzinnych( pojemniki należą do Wykonawcy). Zgodnie z 
załącznikiem nr 1. 

6. Obsłudze Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  
w Skoroszycach przy ul. Nyskiej 11, polegającej na odbiorze, zagospodarowaniu i 
transporcie zebranych w pojemnikach segregowanych odpadów komunalnych 
wskazanych w Uchwale Rady Gminy Skoroszyce Nr/XV/136/2020 z dnia 31 lipca 
2020 r.  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów. 

7. Ustawieniu kontenera na gruz w ilości 1 szt. o poj. 7m3 na terenie PSZOK przy ul. 
Nyskiej 11 w Skoroszycach, oraz odbiorze pełnego na zasadzie wymiany.                               
Z częstotliwością:  

- gruz nie rzadziej niż raz na miesiąc 
8. Ustawieniu pojemnika na bioodpady w ilości 2 szt. o poj. 1100l. oraz odbiorze.  

Z częstotliwością: 
- bioodpady nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania całości odpadów 
komunalnych wytworzonych na nieruchomościach, na których zamieszkują 
mieszkańcy. Na nieruchomościach nie zamieszkałych zgodnie z zadeklarowaną ilością 
pojemników. 

10. Wykonawca zobowiązany jest opracować na podstawie informacji przekazanej przez 
Zamawiającego oraz uwzględniając postanowienia obowiązujących na terenie Gminy 
Skoroszyce, aktów prawa miejscowego harmonogram odbioru odpadów 
komunalnych, obowiązującym w trakcie trwania umowy. 

11. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie od dnia 01 stycznia 2021 r.  
do 28 lutego 2021. W pierwszym miesiącu wykonania zamówienia rozpocznie odbiór 
wszystkich odpadów, nie później niż do 10 stycznia 2021r.  

Przedmiot zamówienia zgodnie z kodem CPV: 

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 

CPV 90514000-2: Usługi recyklingu odpadów 

 
IV. WARUNKI FINANSOWE ROZLICZEŃ 

 
4.1. Rozliczanie usługi określonej w punktach 3.1 i 3.2. odbywać się będzie kosztorysowo w 

cyklu miesięcznym, na podstawie zaoferowanej ceny kosztorysowo-ryczałtowej dla 
przyjętej średniej ilości Mg odpadów do odebrania i zagospodarowania na miesiąc. 

4.2. Na koniec każdego miesiąca Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu 
potwierdzenie przekazania odpadów odebranych w danym miesiącu do Instalacji/Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów Kartą Przekazania Odpadu. Przekazanie Karty jest 
podstawą do wystawienia faktury.  

4.3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie 14 lub 21 dni od daty otrzymania 
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przez Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT.  
4.4. Fakturę należy wystawić na: Gminę Skoroszyce, z siedzibą: 48-320 Skoroszyce, ul. 

Powstańców Śl. 17, NIP: 753-24-06-077.  
4.5. Zamawiający oświadcza, że posiada niezbędne na realizację zamówienia środki finansowe 

zabezpieczone w budżecie gminy Skoroszyce.    
   

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Termin wykonania zamówienia ustala się na okres: od 01.01.2021 do 28.02.2021 r.  

 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust.1 

ustawy Pzp. Zamawiający nie będzie stosował fakultatywnych przesłanek wykluczenia 

Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada: 

 wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 250), 

 aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie zbierania 
odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) lub równoważne, w tym wydane na podstawie 
wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiot 
zamówienia, 

 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                              

z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 180 000,00 zł (słownie: sto 

osiemdziesiąt  tysięcy złotych).  

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

 wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 usługę 
polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w 
ramach których odebranych zostało łącznie nie mniej niż 250 Mg w ciągu 2 
miesięcy 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 lub są wykonywane należycie, przy czym 
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dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert) – wzór wykazu usług stanowi załącznik do SIWZ; 

 
 będzie dysponował w celu wykonania zamówienia publicznego następującymi 

narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi (wraz z 
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami) – wzór wykazu narzędzi 
stanowi załącznik do SIWZ : 

 
 co najmniej dwoma pojazdami typu śmieciarka, przystosowanymi do 

odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o poj. m.in. 
60l, 110l, 120l, 240l, 1 100l, w tym jeden pojazd powinien być wyposażony 
w myjkę pojemników od 60l do 1100l,  

 co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie 
zebranych odpadów komunalnych w tym jednym pojazdem skrzyniowym z 
dźwigiem HDS o minimalnym wysięgu 5 m i minimalnym udźwigu 
zapewniającym odbiór odpadów komunalnych selektywnie zebranych w 
„gniazdach”,  

 jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,  
 co najmniej jednym pojazdem do opróżniania pojemników / kontenerów o 

pojemności 5m3, 7m3, 
 samochodem ciężarowym o ładowności min. 3,5t przystosowanym do 

odbioru odpadów wielkogabarytowych,  
 bazą magazynowo-transportową w odległości nie większej niż 60 km od 

granicy gminy Skoroszyce (odległość 60 km od granicy gminy należy 
mierzyć zgodnie z odległością jaką pokona pojazd po najkrótszych drogach 
publicznych, pomiędzy bazą magazynowo - transportową a granicą gminy). 
Należy zapewnić, aby baza magazynowo- transportowa była wyposażona  w: 
miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla 
pracowników, miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z 
grupy odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową 
– w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, na 
terenie, której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz 
miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów zgodnie z 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). Wykonawca musi posiadać tytuł 
prawny do terenu i/ lub budowli składającej się na bazę, 

 system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego 
umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych 
o położeniu pojazdów i miejscach postoju oraz czujniki rejestrujące dane o 
miejscach wyładunku odpadów umożliwiające weryfikację tych danych, 

 narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu 
pojemników, 

6.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 
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wpływ na realizacje zamówienia.  
 
6.3.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

warunki, o których mowa w Rozdziale VI 6.1 podpunkt 2) niniejszej SIWZ zostaną 
spełnione jeżeli Wykonawcy spełniają te wymagania łącznie. 

 
6.4.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w 

Rozdziale VI 6.1. podpunkt 2) lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz 
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 

 
6.5.  Zamawiający jednocześnie informuje, iż: „stosowna sytuacja”, o której mowa w 

Rozdziale VI 6.4 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 
 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
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. 
     W treści zobowiązania powinien być określony: 
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy 

wykonywaniu zamówienia;  
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-23. 

3) 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. 

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu o którym mowa powyżej, 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: 
 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w Rozdziale VI 
ustęp 6.4. 

 
6.6. Z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wyklucza 

się: 
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia.  
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, 
art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. – Kodeks karny,  

c) skarbowe,  
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d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2);  

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności;  

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te 
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
Wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych;  

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary (Dz. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);  

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się  o zamówienia publiczne; 

12) 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. 

 
6.7. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp, 
gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo 
wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia 
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;  
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2) w przypadkach, o których mowa:  
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w 

tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 
13 lit. D ustawy Pzp, 

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp,  
c) w art. 24 ust. 5 pkt 5–7 ustawy Pzp, 

 jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym 
wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym 
decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się 
ostateczna;  

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp lub art. 24 ust. 
5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego 
podstawą wykluczenia;  

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął 
okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne;  

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął 
okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

 
6.8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 

16–20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje 
się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

 
6.9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie ust. 6.8 niniejszej SIWZ. 

 
6.10. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed 

wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość 
udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 
nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia 
konkurencji.  
 

6.11. Środki naprawcze (self- cleaning). 

1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 
ustawy oraz pkt. 16-20 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) może na 
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, 
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które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.  

2) Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca w stosunku do 
Wykonawców będącego podmiotem zbiorowym, Wykonawcy wobec którego 
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oraz wobec którego nie upłynął jeszcze określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

3) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy oraz  uzna za wystarczające 
przedstawione przez niego dowody. W przypadku nieuwzględnienia przedstawionych 
dowodów Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie 
postępowania. 

 
6.12. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp , przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

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

6.14. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust. 4 
ustawy Pzp.  

6.15. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według 
formuły spełnia/nie spełnia. 

 
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 
PODSTAW DO WYKLUCZANIA 

 
7.1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH 

WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ:  
 

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,  
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, 
c) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do 

oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia (jeżeli dotyczy).  

d) Oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

e) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie 
(jeżeli dotyczy)  
- W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z 
właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i 
zawarcia umowy. 
- W przypadku podmiotów występujących wspólnie – pełnomocnictwo podpisane 
przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących 
wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 
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7.2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 
3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ 
ZAMAWIAJACEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT:  

 
Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej - oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie 
internetowej Zamawiającego wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie z 
zamieszczonym w SIWZ wzorem. 
 

7.3. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ WYKONAWCA, 
KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA W WYZNACZONYM 
TERMINIE, NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI, AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA  
 

Stosując procedurę „odwróconą” o której mowa w art.24aa ust.1 Pzp, zgodnie z art. 26 
ust. 2 cytowanej ustawy, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, – wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym jednak niż 5 dni – aktualnych (na dzień złożenia) następujących 
dokumentów i oświadczeń: 
 
 

7.3.1. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w 
Rozdziale VI 6.1. pkt.2) niniejszej SIWZ: 

1) aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 
250);  

2) aktualnego zezwolenia obejmującego prowadzenie działalności w zakresie transportu 
odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. 
Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) lub równoważne, w tym wydane na podstawie 
wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia;  

3) wykazu wykonanej lub wykonywanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym 
okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych z 
nieruchomości w ilości nie mniejszej niż 250 Mg /2 miesiące (wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane) - według wzoru określonego w załączniku do SIWZ, oraz załączeniem 
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert;  

4) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie 
do dysponowania następującymi zasobami - według wzoru określonego w załączniku 
do SIWZ, z którego będzie wynikać dysponowanie przez Wykonawcę: 

 
 co najmniej dwoma pojazdami typu śmieciarka, przystosowanymi do 

odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o poj. m.in. 



Nazwa zamówienia: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skoroszyce w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 
dnia 28 lutego 2021 r.” 
Numer zamówienia: ZP.271.8.2020.IBK 

60l, 110l, 120l, 240l, 1 100l, w tym jeden pojazd powinien być wyposażony 
w myjkę pojemników od 60l do 1100l,  

 co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie 
zebranych odpadów komunalnych w tym jednym pojazdem skrzyniowym z 
dźwigiem HDS o minimalnym wysięgu 5 m i minimalnym udźwigu 
zapewniającym odbiór odpadów komunalnych selektywnie zebranych w 
„gniazdach”,  

 jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,  
 co najmniej jednym pojazdem do opróżniania pojemników / kontenerów o 

pojemności 5m3, 7m3, 
 samochodem ciężarowym o ładowności min. 3,5t przystosowanym do 

odbioru odpadów wielkogabarytowych,  
 bazą magazynowo-transportową w odległości nie większej niż 60 km od 

granicy gminy Skoroszyce. Należy zapewnić, aby baza magazynowo- 
transportowa była wyposażona  w: miejsca przeznaczone do parkowania 
pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników, miejsce do 
magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów 
komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku, 
gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, na terenie, której 
znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i 
dezynfekcji pojazdów zgodnie z 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). Wykonawca musi posiadać tytuł prawny do terenu i/ lub 
budowli składającej się na bazę, 

 system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego 
umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych 
o położeniu pojazdów i miejscach postoju oraz czujniki rejestrujące dane o 
miejscach wyładunku odpadów umożliwiające weryfikację tych danych, 

 narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu 
pojemników, 

 system monitorowania w postaci zapisu kamerą znajdującą się na 
samochodzie odbierającym odpady z nieruchomości lub dysponuje aparatem 
fotograficznym z których musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy 
nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia, że 
właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązków segregacji 
odpadów 

 
7.3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 Zamawiający żąda złożenia 
oświadczenia zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ. 

 
7.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 
7.5.2. niniejszej SIWZ: 
1) ppkt 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 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 
ustawy;  

2) ppkt 2)-3) – składa oświadczenie; 
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3) dokumenty, o których mowa w ppkt. 1), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

4) 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 ppkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego 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, 
wystawionym zgodnie z zasadami określonymi w ppkt 3);  

5) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
tego dokumentu. 

 
7.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 
dotyczy dokument wskazany w Rozdziale VII ust. 7.5.2. ppkt. 1) niniejszej SIWZ, składa 
dokument, o którym mowa w ust. 7.6. ppkt. 1) niniejszej SIWZ, w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów, zastępuje się go 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, wystawiony zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7.6. ppkt. 3 
niniejszej SIWZ. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez 
wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu. 

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

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 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. 

 
7.7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu 
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VII ust. 7.5.2. ppkt. 1-3 
niniejszej SIWZ. 

 
7.8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę: 

1) dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 7.5. i 
7.6. niniejszej SIWZ (§ 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 roku, 
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poz.1126)), 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;  

2) oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 7.5. i 7.6. 
niniejszej SIWZ (§ 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 roku, 
poz.1126).), które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności 
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 
97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub 
dokumentów, o ile są one aktualne. 

 
7.9. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 
2016 roku, poz.1126).   

 
7.10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII 7.1. 

niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 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, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

 
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I 
DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

8.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 
oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VII niniejszej 
SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 
26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których przewidziana jest wyłącznie forma pisemna.  

8.2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się 
numerem sprawy określonym w SIWZ tj. ZP.271.8.2020.IBK. 

8.3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 
Wykonawcę pisemnie winny być kierowane na adres: ul. Powstańców Śl. 17, 48-320 
Skoroszyce. 

8.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 
Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: 
inwestycje@skoroszyce.pl, a faxem na nr 77 431 80 29. 

8.5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą 
faxu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 
potwierdzenia faktu ich otrzymania.  

8.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
8.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
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warunków zamówienia 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. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na 
której udostępniono SIWZ. 

8.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w rozdz. VIII 8.7 niniejszej SIWZ. 

8.9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  
8.10. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami 

jest: 
1) w zakresie przedmiotu zamówienia – Monika Szostak, tel. 77 431 89 89, pok. nr 13, 
2) w zakresie procedury udzielania zamówienia – Iwona Bil-Kubicka, 77 431 89 78, pok. nr 11 
 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.   
 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
10.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.   
10.2. 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.  

10.3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.  
10.4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.  

 
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 
11.1 Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 2 do SIWZ,  

2) oświadczenia wymienione w rozdziale VII 7.1-7.4 niniejszej SIWZ z wykorzystaniem 
wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ,  

3) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 
oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, 

4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego  

5) zobowiązanie podmiotu trzeciego (oryginał), na którego zdolnościach lub sytuacji 
Wykonawca polega, którym mowa w Rozdziale VI ust. 6.5.1) niniejszej SIWZ – 
jeżeli dotyczy, 

6) dowód wniesienia wadium. 
 
11.2 Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie oraz podpisana przez osobę(y) 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w 
wysokości odpowiadającej cenie oferty. 
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11.3 W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym 
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w 
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.  

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

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

11.6 Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  
11.7 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
11.8 Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami i 

parafowana, a cała oferta była w trwały sposób połączona, w sposób uniemożliwiający 
jej samoistną dekompletację.   

11.9 Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę 
podpisującą ofertę.  

11.10 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować 
w następujący sposób: 

Gmina Skoroszyce 

ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce 

„Oferta w postępowaniu na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 
terenu Gminy Skoroszyce w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. 

 
Otworzyć na otwarciu ofert w dniu 23.12.2020 r. o godz. 9:15 

 
 i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 
 

11.11 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 udostępnione i 
jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

11.12 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów 
oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane 
w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

11.13 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne.  

11.14 Zamawiający informuje, iż w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego 
wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody 
stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako 
tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne 
wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie 
wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

11.15 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o 
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wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie to musi być 
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 
oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte 
przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.  

11.16 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się                          
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad 
jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty 
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty 
ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

11.17 Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na 
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach 
innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank 
Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

11.18 Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 
pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp). Przepisy ustawy 
Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów 
projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.  

 
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
 
12.2. Miejsce i termin składania ofert: 

a) Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opatrzonej danymi wykonawcy oraz 
opisem zgodnym ze wskazówkami określonymi w Rozdziale XI niniejszej SIWZ, i 
złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Skoroszycach ul. Powstańców Śl. 17 w 
Skoroszycach lub przesłać pocztą na adres siedziby Zamawiającego do dnia 
23.12.2020 r. do godziny 9:00 (uwaga: liczy się data i godzina wpływu do siedziby 
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską).  

b) Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej 
zostaną zwrócone wykonawcom. 

 
12.3.  Miejsce i termin otwarcia ofert: 
         Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.12.2020 r. o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego. 
Uwagi: 

1) Przedłużenie terminu składania ofert: 
 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zgodnie z przepisami ustawy Pzp 
 przedłużyć termin składania ofert, np. w celu umożliwienia wykonawcom 
 uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub uzupełnień 
 dotyczących SIWZ 

2) Tryb otwarcia ofert: 
a) otwarcie ofert jest jawne. 
b) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
c) podczas otwarcia ofert, Zamawiający podaje nazwy (firmy), oraz adresy 

Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  

d) niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 

 - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
  - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
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- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach 

e) w toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

f) Zamawiający poprawia w ofercie: 
 oczywiste omyłki pisarskie,  
 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonywanych poprawek,  
 inne omyłki polegające na niezgodności z SIWZ, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego 
oferta została poprawiona. 

 
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

13.1.Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu 
ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 oferowanej 
ceny kosztorysowej za realizację przedmiotu zamówienia.  

13.2. Wykonawcy przyjmują do szacowania ceny kosztorysowe za świadczenia i  
czynności opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Wyliczona i zaoferowana cena 
kosztorysowa na miesiąc będzie stanowiła podstawę do późniejszych rozliczeń na 
etapie realizacji umowy. Faktyczna ilość odpadów komunalnych będzie zależna od 
potrzeb Zamawiającego i może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 

13.3. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz 
wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. Wykonawca umieszcza uzyskane 
wartości (netto, brutto, podatek VAT) w formularzu ofertowym.  

13.4. Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 
(zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 
należy zaokrąglić w górę). 

13.5.  Cena winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
13.6. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych 

polskich (PLN). 
13.7. Wykonawca dla przedmiotu zamówienia może zaproponować tylko jedną cenę i nie 

może jej zmieniać.  
13.8. Zaproponowana przez wykonawcę cena przedmiotu zamówienia jest stała i nie 

podlega zmianom w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem pkt.13.9 
13.9. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany ceny ofertowej brutto w sytuacji 

wymienionej w § 14 umowy.  
13.10. Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.    

o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).  
13.11. Jeżeli w postępowaniu 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. 

 
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
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14.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy 
bilans punktów w kryteriach: 

a) cena: 60%, 
b) termin płatności faktury za wykonaną usługę: 40 %. 
 

14.2. Dla przyjętego kryterium cena maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o 
 najniższej zaoferowanej cenie ryczałtowej na miesiąc, pozostałe proporcjonalnie 
 mniej,  obliczone według wzoru: 

Pi (C) =   Cmin/Ci • Max  (C) 
gdzie: 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; 
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych 

ofert; 
Ci cena oferty "i"; 
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za 

kryterium "Cena" (60 pkt) 
 

14.3. Dla przyjętego kryterium oceny termin płatności faktury za wykonaną usługę, 
Zamawiający określi wartość punktową ofert w następujący sposób: 
- 14 dni – 0 pkt  
- 21 dni – 40 punktów 
Ocena ofert przy zastosowaniu kryterium nr 2 zostanie dokonana przez Zamawiającego na 
podstawie informacji zamieszczonej w formularzu oferty przez Wykonawcę. Wykonawca 
jest zobowiązany do samodzielnego wpisania oferowanego terminu płatności faktur 14 
dni bądź 21 dni. Jeśli 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. 
 
14.5. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium będzie zaokrąglona do drugiego 
 miejsca po przecinku. 
 
14.6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą całkowitą 
 liczbę punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z 
 podanych wyżej kryteriów oceny ofert, wyliczonych wg następującego wzoru: 

K = Kc + Kp 
gdzie 
 K – suma punktów oceny 
 Kc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę dla kryterium: cena 
 Kp - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę dla kryterium: termin 
płatności faktury za wykonaną usługę. 

 Uwaga: Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium cena będzie zaokrąglona do 
 drugiego miejsca po przecinku. 
 
14.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 
 wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie 
 oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 
14.8. 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 
 spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o 
 takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
 złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 
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 4 ustawy Pzp). 
 

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
15.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

15.2. Przed zawarciem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia ważnego 
opłaconego dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200 000 
zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Wykonawca zobowiązuje się utrzymać 
ubezpieczenie przez cały okres obowiązywania umowy.  

15.3. Przed zawarciem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia 
oświadczenia Wykonawcy, w którym wskaże osoby, które skieruje do wykonania 
czynności określonych w punkcie III Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 
stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, podając ich imiona i nazwiska oraz podstawę 
dysponowania tymi osobami.  

15.4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 
określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres 
realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości 
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 
wykonania zamówienia.  

15.5. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.  
15.6. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  
15.7. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego 
badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 
Pzp.  

15.8. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
Wykonawcy, którego ofertę 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, 

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty; 
d) unieważnieniu postępowania- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

15.9. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust.8, informacja, o której mowa w 15.8.b), 
zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, 
Zamawiający uznał za niewystarczające.  

15.10. Zamawiający udostępnia informacje o których mowa w 15.8. a) i d) na stronie 
internetowej. 

15.11. Zamawiający może nie ujawnić informacji, o których mowa w 15.8., jeżeli ich 
ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. Umowa zostanie 
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podpisana w wyznaczonym terminie, uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą 
zgodnie z wzorem załączonym do SIWZ.   

 
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY  
 
16.1.Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, które służy do 
pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli 
Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń 
z tytułu gwarancji.  

16.2. Zabezpieczenie ustala się na 2 % ceny brutto podanej w ofercie.  
16.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:  
a) pieniądzu;  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  
c) gwarancjach bankowych;   
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;   
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

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

16.4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach o których 
mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.  

16.5. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia 
przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia 
jakichkolwiek dokumentów. W przypadku przedłożenia gwarancji niezgodnej ze 
wzorem lub zawierającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że 
wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

16.6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym były ono przechowywane, pomniejszone o 
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy.   

16.7. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

16.8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może 
przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 
15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

 
XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 

TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.  

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu 
przedmiotowego zamówienia, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w 
uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów u.p.z.p., przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale 
VI u.p.z.p. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 
u.p.z.p. 

3. Środkami ochrony prawnej, są: 

1) Odwołanie. 
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a) odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

 określenia warunków udziału w postępowaniu, 

 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

 odrzucenia oferty odwołującego, 

 opisu przedmiotu zamówienia, 

 wyboru najkorzystniejszej oferty. 

b) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami u.p.z.p., zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

c) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 
tego rodzaju podpisu.  

d) Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 u.p.z.p  

2) Skarga do sądu. 

a) na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

b) skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,  
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

4. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo 
wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub 
instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, a także ten kto w związku z przetargiem 
publicznym rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie 
dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, 
działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest 
dokonywany, grozi odpowiedzialność karna z art. 305 Kodeksu karnego. 

 
XVIII.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA – WZÓR UMOWY, W TYM 
DOPUSZCZALNOŚĆ ZMIAN W UMOWIE ORAZ KARY UMOWNE. 
 
18.1. Istotne postanowienia umowy - wzór umowy, w tym dopuszczalność zmian w 
umowie: 
1) Wzór umowy, według którego zostanie podpisana umowa z Wykonawcą stanowi 

załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca składając ofertę oświadcza na formularzu oferty, że 
akceptuje postanowienia umowy. 

2) Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku, gdy 
konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, tj. spowodowanych: 

a) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w takim zakresie, w jakim 
będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu 
prawnego lub faktycznego,  
b) siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 
zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się 
uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia 
Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia 
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siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu 
ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań 
umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. 

3) Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez 
strony Protokołu Konieczności, określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego 
wystąpienie okoliczności wymienionych w punkcie 18.1. podpunkt 2 niniejszej SIWZ. 
Protokół Konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.  

4) Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może 
nastąpić później niż 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 

5) Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemnego aneksu pod 
rygorem nieważności. 

6) Strony przewidują możliwość dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej 
z następujących okoliczności: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne - na zasadach i w sposób określony w umowie, jeżeli zmiany te będą miały 
wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

7) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 
przesłanki, o której mowa w punkcie 18.1. podpunkt 6 a) niniejszej SIWZ, będzie odnosić 
się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami 
ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 
towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie 
znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

8) W przypadku zmiany, o której mowa w punkcie 18.1. podpunkt 6 a) niniejszej SIWZ, 
wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie 
wyliczona na podstawie nowych przepisów.  

9) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w 
punkcie 18.1. podpunkt 6 b) lub c) niniejszej SIWZ, będzie obejmować wyłącznie część 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana 
wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie 
przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę 
lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne.  

10) W przypadku zmiany, o której mowa w punkcie 18.1. podpunkt 6 b) niniejszej SIWZ, 
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu 
Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników 
świadczących Usługę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu 
Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników 
świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
Umowy. 

11) W przypadku zmiany, o której mowa w punkcie 18.1. podpunkt 6 c) niniejszej SIWZ, 
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu 
Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom 



Nazwa zamówienia: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skoroszyce w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 
dnia 28 lutego 2021 r.” 
Numer zamówienia: ZP.271.8.2020.IBK 

świadczącym Usługę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić 
się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników Świadczących Usługę, o których 
mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.  

12) W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w punkcie 18.1. podpunkt 6 niniejszej SIWZ, 
każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w 
szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź 
nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

13) W przypadku zmian, o których mowa w punkcie 18.1. podpunkt 6 b) lub c) niniejszej 
SIWZ, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do 
wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ 
na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 

a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 
Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w punkcie 
18.1. podpunkt 6 b) niniejszej SIWZ, lub 
b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 
Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej 
przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w punkcie 
18.1. podpunkt 6 c) niniejszej SIWZ. 

14) W przypadku zmiany, o której mowa w punkcie 18.1. podpunkt 6 c) niniejszej SIWZ, 
jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania 
Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni 
roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ 
na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym 
mowa w punkcie 18.1. podpunkt 13 b) niniejszej SIWZ.  

15) W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w punkcie 
18.1. podpunkt 12 niniejszej SIWZ, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej 
Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą 
wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o 
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.  

16) W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 
częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o 
którym mowa w punkcie 18.1. podpunkt 12 niniejszej SIWZ. W takim przypadku 
przepisy punktu 18.1. podpunkt 13 - 15 oraz 17 stosuje się odpowiednio.  

17) Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia 
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

18.2. Kary umowne: 
1) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę 
odszkodowania stanowią kary umowne. Strony ustalają, iż z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy stosowane będą kary umowne w wysokościach 
określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 
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XVII. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.  

2. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie oraz w JEDZ części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem przez wykonawcę firm 
podwykonawców.  

3. Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
części zamówienia.  

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 
XVIII.  
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:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Skoroszycach 
reprezentowany przez Wójta Gminy Skoroszyce. Dane kontaktowe administratora: ul. 
Powstańców Śl. 17, 48-320 Skoroszyce, tel. 77 431 8505, e-mail: ug@skoroszyce.pl 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Skoroszycach jest radca 
prawny Bogusław Dziadkiewicz z Kancelarii Radcy Prawnego Dziadkiewicz Bogusław, ul. 
Krakowska 37/203 Opole, kontakt: dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w celu z 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
ZP.271.8.2020.IBK prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany umową i w celu jej 
realizacji ; 

5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest niezbędne do zawarcia umowy w formie pisemnej, a następnie jej wykonania.  

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

7. posiada Pani/Pan: 

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

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

c) 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 ***;   

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; 

8. 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. b RODO.  
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*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

**
 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą KC oraz nie może naruszać integralności pozostałych załączników do umowy. Nie może skutkować 
również 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. 

***
 
Wyjaśnienie: 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. 

 

 
 
 


