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  Gmina Lipnica Wielka  

         z siedzibą: 34-483 Lipnica Wielka 518 

 

 

Specyfikacja 

Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie przepisu art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą pzp” 

na 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

z terenu gminy Lipnica Wielka w 2021 roku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam 

 

        

 

 

 

 

Lipnica Wielka, dn.  06.11.2020 r. 
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Rozdział 1. Nazwa Zamawiającego:  

Gmina Lipnica Wielka 

REGON: 491892357 

NIP: 7352841452 

Miejscowość: Lipnica Wielka  

Adres: 34-483 Lipnica Wielka 518 

Strona internetowa na której będzie zamieszczona SIWZ: www.lipnicawielka.pl 

Godziny urzędowania: Poniedziałek od 8:30 do 16:30, wtorek - piątek 7.30 – 15.30 

tel./fax 18 26 345 95/18 26 345 97 

e-mail: przetrgi@lipnicawielka.pl 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza /l0u2dhr77g/Skrytka ESP znajdująca się na platformie ePUAP pod 

adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 

znak postępowania 271.9.2019 

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone 

ogłoszenie o zamówieniu 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwaną dalej ustawa 

Pzp, w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.  

2. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ww. 

ustawy i przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. 

3. W celu prawidłowego złożenia oferty wykonawca winien zapoznać się z wszystkimi zapisami 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. 

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całej masy odpadów zebranych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lipnica Wielka oraz z Punktów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych.   

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.  

3. Wszystkie wskazane w dokumentacji siwz znaki towarowe, patenty, normy lub pochodzenie, 

należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „równoważny”. Oferowane 

rozwiązania równoważne, np. oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, 

nie mogą mieć parametrów gorszych niż opisane przez Zamawiającego oraz muszą bezwzględnie 

spełniać ten sam poziom jakościowy, merytoryczny oraz gwarantujący taką samą funkcjonalność. 

4. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: Zamawiający na podstawie art. 

29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

http://www.lipnicawielka.pl/
mailto:przetrgi@lipnicawielka.pl
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umowy o pracę, zgodnie z ustawą Kodeks pracy osób wykonujących wskazane niżej czynności                         

w trakcie realizacji zamówienia:  

1) kierowanie pojazdami samochodowymi w trakcie odbioru i transportu odpadów;  

2) wszelkie prace fizyczne w zakresie załadunku odpadów spod posesji i PSZOK, jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 powołanej ustawy. 

Zamawiający określa sposób dokumentowania 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 we 

wzorze umowy - załączniku nr 4 do SIWZ.  

3) Obowiązek zatrudnienia nie dotyczy, gdy prace wymienione powyżej będą wykonywane 

samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 

samozatrudnienia, jako podwykonawcy) 

7. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art.29 

ust. 4 ustawy. 

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV) 

90.50.00.00-2 Usługi związane z odpadami  

90.51.20.00-9 Usługi transportu odpadów 

90.51.12.00-4 – Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

90.51.31.00-7 – Usługi wywozu pochodzących z gospodarstw domowych  

90.51.40.00-3 - Usługi recyklingu odpadów 

90.53.30.00-2 – Usługi gospodarki odpadami 

90511300-5 – Usługi zbierania śmieci 

34.92.84.80-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci 

Rozdział 4.  Termin wykonania zamówienia 

Umowa dotycząca przedmiotowego postępowania będzie obowiązywać od dnia podpisania umowy 

do dnia 31.12.2021 r.   

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniana tych 

warunków  

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki 

udziału w postępowaniu: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej w zakresie 

posiadania takich kompetencji lub uprawnień Wykonawcy: Zamawiający uzna warunek za spełniony, 

jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:     

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
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czystości i porządku w gminach prowadzonego przez Wójta Gminy Lipnica Wielka w zakresie 

wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem, 

b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach                                   

i gospodarujących odpadami (tzw. BDO) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)    

2) sytuacja ekonomiczna lub finansowa:  

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną 

usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy polegającą na odbiorze i 

zagospodarowaniu odpadów komunalnych, o łącznej masie wynoszącej co najmniej 2 000 tony 

(2 000 Mg) rocznie oraz przedstawi dowody potwierdzające, że usługa ta została wykonana/jest 

wykonywana należycie. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Z postępowania o 

udzielenie zamówienia wyklucza się: 

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

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, 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. z 2019 r. poz. 1950) lub art. 46 

lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),  

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

Kodeks karny,  

c) skarbowe,  

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 
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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. U. z 2020 r. poz. 358);  

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 2020 r. poz. 1076), 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.  

3. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu/oświadczenia, a 

także, czy wymagany dokument/oświadczenie potwierdza spełnianie warunku lub brak podstaw do 
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wykluczenia. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

lub braku podstaw do wykluczenia w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych 

przez Wykonawcę zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.  

4. W rozdziale 6 SIWZ dotyczącym wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw 

do wykluczenia, Zamawiający szczegółowo wskazuje, jakich oświadczeń lub dokumentów żąda od 

Wykonawcy.  

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

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

6. 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.  

7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.  

8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy.  

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

którym mowa w ust. 5, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału   w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

1)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2)  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 5.  

10.  Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 6 musi zostać złożone w oryginale podpisanym przez 

podmiot trzeci (oryginalny dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym).  

 



7 

 

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia 

1. Zgodnie z art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania 

ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia (zwanego dalej „JEDZ”). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1)  JEDZ można 

przygotować przy pomocy serwisu ESPD (https://espd.uzp.gov.pl/ – uwaga: na przedmiotowej 

stronie JEDZ nazywany jest ESPD) i załącznika do nr 3 SIWZ (plik załącznik nr 3.xml). W serwisie ESPD 

należy: a) wybrać język,  

 b) wskazać „jestem Wykonawcą” – przy pytaniu: „kim jesteś?”,  

 c) wybrać „zaimportować ESPD” – przy pytaniu „co chcesz zrobić?” (przy czym narzędzie 

dopuszcza także połączenie dwóch JEDZ/ESPD i stworzenie nowego JEDZ/ESPD),  

 d) załadować załącznik do SIWZ (plik JEDZ.xml) – po uprzednim pobraniu go ze strony 

internetowej Zamawiającego,  

 e) wybrać państwo - przy pytaniu: „gdzie znajduje się siedziba Państwa przedsiębiorstwa?”,  

 f) wypełnić JEDZ/ESPD przechodząc przez kolejne części formularza (nie należy wypełniać 

części V formularza, gdyż nie dotyczy przetargu nieograniczonego),  

 g) na końcu formularza należy wybrać „Przegląd”, a następnie wybrać „Pobierz jako” oraz 

„Format PDF” - w ten sposób zostanie utworzony JEDZ/ESPD w formie pliku .pdf, 

 h) podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ/ESPD stworzony w powyższy 

sposób.  

2)  W części IV JEDZ (Kryteria kwalifikacji) Wykonawca, winien wypełnić wyłącznie sekcję α (alfa) 

(ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji).  

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże 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. 

Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 5 do SIWZ. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających 

ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik. W przypadku, gdy w 

przedmiotowym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, powyższe oświadczenie nie 

jest wymagane! 

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

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
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warunków udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczące tych podmiotów. Na kolejnym etapie 

weryfikacji Zamawiający może żądać przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w ust. 5 pkt 2 niniejszego rozdziału. Ponadto Wykonawca 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.  

4. Zamawiający, zgodnie z art.24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności 

dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

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

następujących oświadczeń lub dokumentów:  

1)  W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć:  

a) dokument/y potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 

mniejszą niż 500 000,00 zł,  

c) wykaz usług wykonanych (odbiór odpadów komunalnych w łącznej ilości wynoszącej co najmniej 2 

000 Mg w ciągu kolejnych 12 miesięcy), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 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 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 (wzór w załączniku 

nr 4 do SIWZ),  

2)  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda:  

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14  i 21 

ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

b) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
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składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

d) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz  z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 6 

do SIWZ),  

e) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 7 do SIWZ).  

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 2:  

1)  lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 

informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,  

2)  lit. b-c – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie  z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.  

7. Dokument, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  
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8. 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 

ust. 7, 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. Dokumenty te muszą zostać 

wystawione z zachowaniem terminów, o których mowa w ust. 7.  

9. Wykonawcy obowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie z art. 23 ust. 2 

ustawy Pzp) w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców, o 

zakresie, co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

10.  Zamawiający, przed zawarciem umowy, jeśli złożona oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

może żądać przedłożenia umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.  

11.  Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty 

lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów 

dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. W przypadku złożenia kopii 

pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza.  

12.  Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z 

nich dotyczą.  W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę albo 

odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, albo przez Podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem 

elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. W przypadku 

przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 

kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 

wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii 

poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie 

zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez 

Podwykonawcę.  

13.  Z zastrzeżeniem postanowień ust. 12 oraz rozdziału 7, dokumenty (z wyłączeniem dokumentu 

pełnomocnictwa), o których mowa w SIWZ Wykonawcy mogą składać:  
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1)  JEDZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, 

składane są w oryginale.  

2)  Dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ, inne niż wymienione w ust. 1, składane są w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 7, gdy złożona przez 

Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej 

prawdziwości.  

15. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim z zastrzeżeniem rozdz. 6 

ust. 19 SIWZ. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania 

wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.  

16. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 6 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.  

17. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w rozdziale VI ust. 5 SIWZ, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub 

dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy  z 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (Dz. U. z 2017 

r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669).  

W związku z powyższym Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy następujących dokumentów, 

które zweryfikuje samodzielnie:  

1)  aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lipnica Wielka zgodnie z art. 

9c ust. 1 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: 

Dz. U. 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.),  

2)  aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach                                   

i gospodarujących odpadami (tzw. BDO) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)    
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18. W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów 

publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące 

Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, że dany 

dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie zobowiązany do 

jego przedłożenia.  

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 18, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia 

tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 

Zamawiającego dokumentów.  

20. Zamawiający zastrzega, że w zgodzie z treścią art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli będzie to 

niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich 

lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 

spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 

złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

RRoozzddzziiaałł  77..  IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  ssppoossoobbiiee  ppoorroozzuummiieewwaanniiaa  ssiięę  zzaammaawwiiaajjąącceeggoo  zz  wwyykkoonnaawwccaammii  oorraazz  

pprrzzeekkaazzyywwaanniiaa  oośśwwiiaaddcczzeeńń  lluubb  ddookkuummeennttóóww,,  aa  ttaakkżżee  wwsskkaazzaanniiee  oossóóbb  uupprraawwnniioonnyycchh  ddoo  

ppoorroozzuummiieewwaanniiaa  ssiięę  zz  wwyykkoonnaawwccaammii..  

1. Informacje ogólne.  

1)  W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu: 

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

2)  Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Marzenę Polaczek email: 

przetargi@lipnicawielka.pl   

3)  Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.  

4)  Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

5)  Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

6)  Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

przekazania na ePUAP.  

mailto:przetargi@lipnicawielka.pl
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7)  Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 

dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowią odpowiednio załącznik nr 

10 i 11 do SIWZ.   

2. Złożenie oferty.   

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny 

do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W 

formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona 

będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w 

formacie danych .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, 

w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia skanu papierowej oferty opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym (uprzednie opatrzenie oferty sporządzonej w postaci papierowej 

własnoręcznym podpisem pozostaje bez znaczenia).  

3) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z 

późn. zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w 

osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego 

pliku archiwum (.zip lub .7z).  

4) Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi 

ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (.zip lub .7z).  

5) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP 

i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w 

Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

6) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty.  

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami 

w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji 

odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej 

z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia  

TED: 2020/S 217-531723  
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2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

email: przetargi@lipnicawielka.pl Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są do wpisywania w 

temacie wiadomości numeru ogłoszenia TED podanego powyżej.  

3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w 

pkt. 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania 

i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

4) Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o 

wyjaśnienie treści SIWZ, a 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 SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

5) Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na wszelkie pisma i zapytania niebędące 

wnioskami o wyjaśnienie treści SIWZ! W przypadku gdy Zamawiający uzna to za stosowne, może 

udzielić odpowiedzi na złożone przez Wykonawców pisma i zapytania, o których mowa w zdaniu 

poprzednim.  

6) Wszelkie odpowiedzi i wyjaśnienia będą zamieszczane przez Zamawiającego tylko i wyłącznie na 

stronie internetowej Zamawiającego: http://www.lipnicawielka.pl/index.php/urzad/przetargi w 

zakładce Zamówienia Publiczne 2020 w dokumentacji przedmiotowego postępowania.   

UWAGI dotyczące postaci składanych dokumentów:  

1) dokument elektroniczny lub oświadczenie to dokument/oświadczenie wytworzony/e w postaci 

elektronicznej, zapisany/e w formacie danych .pdf oraz podpisany/e kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym (np.: dokument pełnomocnictwa przygotowany w formie elektronicznej, zapisany w 

formacie danych .pdf, a następnie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy),  

2) przez elektroniczną kopię dokumentu lub oświadczenia należy rozumieć oryginalny dokument w 

formie pisemnej, który zeskanowano do pliku w formacie danych .pdf, a następnie podpisano 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym (np.: dokument pełnomocnictwa sporządzony w formie 

pisemnej i podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, który został 

mailto:przetargi@lipnicawielka.pl
http://www.lipnicawielka.pl/index.php/urzad/przetargi
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zeskanowany do pliku w formacie .pdf i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

notariusza),  

3) w przypadku składania większej liczby elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń (np.: 

przy składaniu dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale VI ust. 5 na wezwanie 

Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp), wszystkie zeskanowane dokumenty można 

skompresować do jednego pliku archiwum (.zip lub .7z), a następnie skompresowany plik podpisać 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  

4) w przypadku składania większej liczby dokumentów elektronicznych i oświadczeń oraz 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń wszystkie dokumenty można skompresować do 

jednego pliku archiwum (.zip lub .7z), a następnie skompresowany plik podpisać kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Złożony w ten sposób podpis będzie potwierdzał zgodność z oryginałem 

wszystkich elektronicznych kopii dokumentów znajdujących się w skompresowanym pliku. Należy 

przy tym pamiętać, że wszystkie dokumenty elektroniczne lub oświadczenia (tzn. oryginały) 

znajdujące się w skompresowanym pliku muszą być przygotowane w sposób opisany w pkt 1.  

Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania!  

Rozdział 8.  Termin związania ofertą 

1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu 

określonego w SIWZ, jednak nie dłużej niż 60 dni.  

2. Zgodnie z art. 85 ust. 5 ustawy Pzp bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert tj. dnia 10.12.2020 r.  

3. Termin związania ofertą upływa dnia 05.02.2020 r.  

4. 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.  

Rozdział. 9. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1 Ofertę sporządza się w języku polskim z zastrzeżeniem rozdziału 6 ust. 19 SIWZ przy użyciu 

formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zapisuje w formacie danych .pdf i opatruje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  

3. Dokumenty elektroniczne i oświadczenia tworzące ofertę (przekazywane za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej) muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie 

wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.  
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4. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty elektroniczną kopię dokumentu, musi być ona 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z postanowieniami rozdziału VI ust. 12. Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie 

dwie lub więcej osób, elektroniczne kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z 

oryginałem przez wszystkie te osoby.  

5. Oferty winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  

6. Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione dokumenty, załączniki i oświadczenia 

wymagane zapisami rozdziału VI niniejszej SIWZ.  

7. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.  

8. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.  

9. Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści 

Wykonawcą wspólnym powinny spełniać następujące wymagania:  

1) oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika –do oferty należy dołączyć 

dokument pełnomocnictwa; 

2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej szczegółowo opisano w rozdziale 

VI SIWZ; 

3) przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wymagać 

dołączenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą, co najmniej: 

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 

zakresem przedmiot zamówienia,  

b) czas obowiązywania umowy, 

4) warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ powinny być spełnione przez Wykonawców 

wspólnych łącznie. Należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie, który z Wykonawców odpowiada za 

spełnienie, jakich warunków; 

5) wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych dokonywana jest przez 

pełnomocnika. Zamawiający kieruje wszelką informację i korespondencję do pełnomocnika; 

6) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązania. 

10. Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, z wyjątkiem 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.), 

jeśli Wykonawca składając ofertę przygotował informacje zastrzeżone zgodnie z wytycznymi 

opisanymi w rozdziale 7 ust. 2 pkt 3 i wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

Pzp. 



17 

 

11. Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, jest zobowiązany do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do 

obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO1 (1RozporządzenieParlamentu 

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)., w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem 

osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio 

pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, 

gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: 

art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 

14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane 

pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 

14 ust. 5 RODO. 

Rozdział 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

1. Złożenia oferty należy dokonać zgodnie z wytycznymi opisanymi w rozdziale 7 ust. 2, w terminie do 

dnia 10.12.2020 r. do godziny 09:00 za pośrednictwem skrzynki ePUAP Urzędu Gminy w Lipnicy 

Wielkiej   Elektroniczna Skrzynka Podawcza /l0u2dhr77g/Skrytka ESP znajdująca się na platformie 

ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 

Art. 43 ust. 2 ustawy Pzp stanowi, że jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, termin składania ofert 

nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji 

Unii Europejskiej. 

Zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert 

krótszy niż termin określony w ust. 2, nie krótszy jednak niż 15 dni, w przypadku, gdy zachodzi 

pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.12.2020 r. w pokoju nr 10 obok Sekretariatu Wójta Gminy o godz. 

09:15.  

Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od 

Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału.  

Rozdział 11. Opis sposobu obliczenia ceny.  

1. Łączna cena oferty musi być podana liczbowo i słownie w kwocie brutto w złotych polskich (PLN), 

na formularzu (ofercie Wykonawcy) stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku oraz uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na 

sfinansowanie zamówienia z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, 

o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien  w cenie oferty 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
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brutto ująć wszelkie koszty i ryzyko niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu 

zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.  

2. Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt dla Zamawiającego w związku z 

realizacją zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku postępowania z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.  

3. W cenie oferty powinny być uwzględnione w szczególności wszystkie należności publicznoprawne z 

tytułu obrotu przedmiotem zamówienia, koszty transportu, opakowania, ewentualne ubezpieczenie 

w czasie dostaw i instalacji oraz koszty uruchomienia, ewentualnych innych, nieprzewidzianych prac, 

nieuwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia, a także gwarancja i serwis gwarancyjny.  

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Powyższe dotyczy również 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług.  

5. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku celnego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami celnymi w zakresie dotyczącym importu towaru, w celu 

dokonania oceny ofert Zamawiający doliczy do przedstawionych w nich cen cło, które miałby 

obowiązek ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

Rozdział 12.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.    

1.Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych. 

2.Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

KRYTERIUM I cena – 60% - 60 pkt. 

KRYTERIUM II termin realizacji reklamacji – 40% -40 pkt. 

Ocena ogólna danej oferty polegać będzie na zsumowaniu punktów (przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.) 

wyliczonych w poszczególnych kryteriach tj.: 

P = C + T 

gdzie: 

P - łączna liczba punktów otrzymanych przez ofertę 

C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za kryterium „cena” 
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T - ilość punktów przyznanych danej ofercie za kryterium „termin realizacji reklamacji”. 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i terminu realizacji reklamacji tj. otrzyma 

największą sumę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

3.Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów: 

1). Cena ofertowa brutto za realizację całego zamówienia – max 60 pkt. 

Punkty przyznane za kryterium „cena” będą liczone według następującego wzoru: 

C = (C najniższa: C badana) x 60 pkt 

gdzie: 

C – ilość punktów przyznanych danej ofercie za kryterium „cena”, 

C - najniższa - cena najniższa (z VAT) zaoferowana w przetargu spośród ofert ocenianych 

niepodlegających odrzuceniu 

C - badana - cena (z VAT) oferty badanej. 

2). Termin realizacji reklamacji – max 40 pkt. 

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać następującą punktację: 

Wykonawca otrzyma 10 punktów za każde skrócenie terminu reklamacji o 1 dzień kalendarzowy 

poniżej 5 dni, maksymalnie 40 punkty wg zasady:  

1) termin realizacji reklamacji do 5 dni kalendarzowych – 0 punktów;  

2) termin realizacji reklamacji do 4  dni kalendarzowych – 10 punktów;  

4) termin realizacji reklamacji do 3 dni kalendarzowych – 20 punktów;  

4) termin realizacji reklamacji do2 dni kalendarzowych – 30 punktów;  

5) termin realizacji reklamacji do 1 dni kalendarzowych – 40 punktów  

Wskazanie terminu realizacji reklamacji dłuższego niż 5 dni kalendarzowych lub brak wskazania 

zaoferowanego terminu realizacji reklamacji zostanie uznane za niezgodne z siwz.  

5. W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży 

na wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego zostanie on wykluczony z 

postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający dokona ponownej oceny ofert wraz z 

przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia stosownych dokumentów. 

RRoozzddzziiaałł  1133..    IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  ffoorrmmaallnnoośścciiaacchh,,  jjaakkiiee  ppoowwiinnnnyy  zzoossttaaćć  ddooppeełłnniioonnee  ppoo  wwyybboorrzzee  ooffeerrttyy  ww  

cceelluu  zzaawwaarrcciiaa  uummoowwyy  ww  sspprraawwiiee  zzaammóówwiieenniiaa  ppuubblliicczznneeggoo  

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

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

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 
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miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  

4) Unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ust. 1 

na stronie internetowej.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez ich ponownej 

oceny, chyba że zajdą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

4. Wykonawca przed podpisaniem umowy winien: 

1) Przedstawić Zamawiającemu dokument stwierdzający, iż osoba/osoby, które będą podpisywały 

umowę, posiadają prawo do reprezentowania Wykonawcy, o ile wcześniej takiego dokumentu nie 

złożył.  

2) Umowę regulującą współpracę – w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie 

może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.  

3) Przesłać drogą elektroniczną dane niezbędne do wpisania w preambule umowy, m.in. informacje 

dotyczące osób podpisujących umowę, osób upoważnionych do kontaktów w ramach realizacji 

umowy oraz dane dotyczące regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do 

której podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 

terenie Gminy Lipnica Wielka, jest obowiązany przekazać odebrane odpady.  

Rozdział 14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Rozdział 15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy. 

1. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy będą 

następowały, w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, zawierającego zgodne 

oświadczenia stron umowy, w przypadkach określonych we wzorze umowy oraz SIWZ.  

2. Zmiana umowy możliwa będzie w formie pisemnego aneksu, gdy strony umowy wyrażą zgodną 

wolę w tym zakresie, w szczególności w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6  Ustawy 

PZP,  a także – w razie wpływu okoliczności związanych z epidemią COVID-19 na proces realizacji 

zamówienia - w przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374  z późn. 
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zm.), oraz - w związku z art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP - w następujących przypadkach określonych 

w niniejszej specyfikacji:  

1) W razie zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa 

miejscowego, wpływającej na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów.  

2) W przypadku odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia  i związanej z 

tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których 

Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że 

wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałby dla 

Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i 

związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych.  

3) W stosunku do SIWZ w zakresie wykonania prac niewykraczających poza zakres przedmiotu 

zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia.  

4) W związku ze wskazanymi w pkt. 1, 2, 3 okolicznościami, poprzez odpowiednie zmniejszenie lub 

zwiększenie wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie 

większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi.  

5) W razie wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza 

kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość 

wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu – wówczas możliwa jest zmiana sposobu 

wykonywania umowy, okresu obowiązywania umowy lub wynagrodzenia Wykonawcy. Za przypadki 

wystąpienia siły wyższej uznaje się np.:  

a) sytuacje nadzwyczajne związane z koniecznością zmian harmonogramu/przebiegu tras na skutek 

remontów, awarii lub uszkodzeń dróg, mostów bądź innych obiektów, związanych bezpośrednio z 

realizacją zamówienia;  

b) wystąpienia utrudnień w ruchu z powodu robót drogowych, których nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy;  

c) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają 

wykonanie usługi zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia;  

d) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe 

zawieszenie realizacji zamówienia.  

6) W przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę 

wprowadzenia do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiającego, bez 

zwiększenia ustalonego wynagrodzenia.  

7) W zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.  

8) W zakresie zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot 

umowy.  
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9) Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność 

prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 

skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności 

terminu realizacji zamówienia.  

3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Umowy, w przypadku, 

gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:  

1) wprowadzenie zmian w dokumentacji, pociągających za sobą konieczność zmiany Umowy, 

spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmianami w wiedzy 

technicznej,  

2) zmiany w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiany w wiedzy technicznej.  

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

5. Wzór umowy, która będzie zawarta z Wykonawcą w celu wykonania zamówienia publicznego 

dotyczącego przedmiotowego postępowania, zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ.  

6.  Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w 

sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem 

kryteriów oceny ofert.  

7. Zawarcie umowy może nastąpić także korespondencyjnie: Zamawiający prześle Wykonawcy 

uzupełnioną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, Wykonawca odeśle podpisane 

egzemplarze Zamawiającemu, a następnie po podpisaniu umowy przez Zamawiającego, jeden 

egzemplarz zostanie wysłany do Wykonawcy.  

Rozdział 17. Wskazanie części zamówienia, która może być powierza Podwykonawcom. 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia.  
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4. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego 

realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 

25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, 

wobec tego Podwykonawcy.  

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia Podwykonawcy.  

6. Ust. 4 i 5 stosuje się wobec dalszych Podwykonawców, jeżeli Zamawiający przewidział to w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

7. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

Rozdział 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia.   

1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, 

jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp oraz organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy 

Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 

oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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.  

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 182 ust. 5 

zdanie 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  
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7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni 

od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na stronie internetowej.  

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

9. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

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

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 

odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na 

stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona 

specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.  

11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu.  

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  

Rozdział 19. Pozostałe postanowienia SIWZ 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

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

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 ustawy Ppz. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN) 

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

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

złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. 

10. Dialog techniczny w niniejszym postępowaniu nie był prowadzony.  

Rozdział 20. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez 

Zamawiającego  

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 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuje, że: 
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1) administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lipnica Wielka z siedzibą w Urzędzie Gminy 

w Lipnicy Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka nr 518;.tel 18 26 345 95, e-mail: gmina@lipnicawielka.pl , 

strona internetowa www.lipnicawielka.pl  

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego możliwy jest pod adresem  

iod@lipnicawielka.pl ; 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – jako 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów 

ustawy Pzp, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz innych przepisów prawa.  

3. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o których mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być:  

a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;  

b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są 

współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, 

jako podmioty przetwarzające;  

c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 

8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.  

4. Administrator może przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowych. (W takim przypadku należy udostępnić informacje o stwierdzeniu lub 

braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o 

którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub 

właściwych zabezpieczeniach oraz informację o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o 

miejscu ich udostępnienia). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 

określonego w pkt. 3. Zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp zamawiający przechowuje protokół wraz z 

załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób 

gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający 

przechowuje umowę przez cały czas umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez 

okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne 

przepisy prawa.  

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje 

Pani/Panu:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających 

przetwarzaniu, przy czym, gdyby wykonanie tego obowiązku przez Zamawiającego, wymagało 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana, wskazania dodatkowych 

informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podanie nazwy 

http://www.lipnicawielka.pl/
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lub daty postępowania (zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia (patrz art. 8a ust. 2 

oraz art. 97 ust. 1a ustawy Pzp). 

b) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych -przy czym skorzystanie przez Panią/Pana, z tego 

uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą Pzp (patrz art. 8a ust. 3 ustawy Pzp) 

 ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników (patrz art. 97 ust. 1b ustawy Pzp) 

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach: 

- gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający 

Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, -jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z 

prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich 

wykorzystania, -Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, -Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan 

sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu  

- przy czym, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, a nadto od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych spowoduje ograniczenie przetwarzania tych danych osobowych zawartych w protokole i 

załącznikach do protokołu, Zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w 

załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.  

9). W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje 

Pani/Panu:  

a) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – 

prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;  

b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie 

ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO;  

c) prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO. 10). Przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych 

osobowych skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach Pzp, w szczególności wykluczeniem z 

postępowania o udzielenie zamówienia, w myśl art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp.  

8. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, 

w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.  
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Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2 -4 ustawy Pzp informujemy iż:  

− w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1– 3 RODO, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub 

daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, 

− skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 

danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą.  

− wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.  

Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek 

informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe 

dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny 

wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, 

której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto 

wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem 

osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba 

że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

Rozdział. 21 Załączniki do SIWZ 

1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

2) Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu Zamówienia  

3) Załącznik nr 3 - Plik pomocniczy (w formacie. xlm) do utworzenia JEDZ w serwisie ESPD 

4) Załącznik nr 4 - Wzór umowy   

5) Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

6) Załącznik nr 6 – Oświadczenie odnośnie wyroku sądu lub decyzji administracyjnej  

7) Załącznik nr 7 – Oświadczenie o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne  

8) Załącznik nr 8 – Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę  

9) Załącznik nr 9 – Wykaz usług  

10) Załącznik nr 10 – Identyfikator postępowania  

11) Załącznik nr 11 – Plik do szyfrowania ofert (w formacie .asc) – tzw. klucz publiczny 


