
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym  

na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,  

o wartości zamówienia mniejszej niż próg unijny,  

którego przedmiotem jest  

„ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY 

ŁUBNICE W 2022 r.” 

 

I. Informacje ogólne 

1. Zamawiający: 

Gmina Łubnice 

Łubnice 66a, 28-232 Łubnice, woj. Świętokrzyskie 

Numer telefonu/faxu: 15 8659236 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@lubnice.eu 

Adres skrzynki e-PUAP: /b0ql6kp35f/skrytka 

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7.00 do 15.00 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl  

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 

specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia 

bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:  

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

- bip.lubnice.pl 

3. Niniejsze postępowanie oznaczone jest znakiem: IN.271.6.2021 

         ZATWIERDZAM 
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II. Tryb udzielenia zamówienia  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż próg unijny 

prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11.9.2019 

r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej 

„PZP”, oraz aktów wykonawczych do niej. 

2. Zamawiający informuje, że nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty  

z możliwością prowadzenia negocjacji.  

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu 

Gminy Łubnice w 2022 r.” 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SWZ. 

3. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

90511000-2 Usługi wywozu odpadów 

90511300-9 Usługi transportu odpadów  

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części, ze względu na to, iż obszar 

Gminy Łubnice jest niewielki, zamieszkany przez stosunkowo niewielką liczbę 

mieszkańców, że nie wymaga to jego podziału. Zakres niniejszego zadania ze względu 

na niewielką skalę da możliwość ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom  

w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom, w związku z czym zachowana 

została zasada uczciwej konkurencji. Podział niniejszego zamówienia na mniejsze etapy 

bądź części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi, ponadto potrzeba 

skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części 

zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. 

5. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 

pkt 7/8 PZP. 

6. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 

podwykonawców, jeżeli są już znani. 

7. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach,  

o których mowa w art. 95 PZP. 



1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę  

na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie 

realizacji zamówienia:  

a) zbieranie i ładowanie odpadów, 

b) kierowanie pojazdami, na które ładowane są odpady. 

2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 

osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. W celu weryfikacji spełniania tych 

wymagań zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika  

na podstawie umowy o pracę, 

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

pracownika, 

d) innych dokumentów  

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

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

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

i zakres obowiązków pracownika; 

3)  Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, przedłoży Zamawiającemu wskazane w pkt 2 dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. 

Sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań Zamawiający określa w projekcie 

umowy stanowiącym załącznik Nr 7 do SWZ; 

4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia: w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 

jednak nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2022 r. 



V. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach 

technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 

ma dostęp do: Formularza do złożenia, zmiany, wycofania  oferty lub wniosku oraz  

do Formularza do komunikacji. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie 

korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. 

5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia  

publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określane w Regulaminie 

nimiPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień 

tego regulaminu. 

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w  art. 125 ust. 1 pzp, 

podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz 

innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP/pocztę elektroniczną. 

8. Zamawiający udostępnia na prowadzonej przez siebie stronie internetowej 

bip.lubnice.pl  link do postępowania oraz ID postępowania. Dane postępowanie można 

wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej 

opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.  

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń (za wyjątkiem oferty oraz załączników do niej składanej za pośrednictwem 

Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku) składane są przez 

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


Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania w/w dokumentów lub 

oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: sekretariat@lubnice.eu 

Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 

kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi  

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

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

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

10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny 

sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

11. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego za pośrednictwem formularza do 

komunikacji miniPortalu/pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@lubnice.eu  

z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (udostępniając  

je na stronie internetowej prowadzonego postępowania), pod warunkiem, że wniosek  

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

upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

nie wpłynie w terminie, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień treści 

SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu 

składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści 

SWZ. 

VI. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 

Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są: 

- Liliana Pogorzelska – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, pokój nr 8  

tel. 15 8659 236 wew. 1 

- insp. Agnieszka Reczek, pokój nr 3, tel. 15 8659236 wew. 3. 
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VII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu. 

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

udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu  

i niniejszej SWZ. 

2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunku określonego  

w art. 112 ust. 2 PZP dotyczących: 

1) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że:  

a) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy 

Łubnice, 

b) posiada zezwolenie właściwego organu na transport odpadów albo jest wpisany 

do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach  

i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez właściwego Marszałka 

Województwa w zakresie transportu odpadów, 

c) jest wpisany do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska albo posiada wpis 

do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach  

i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez właściwego Marszałka 

Województwa w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego.  

2) Zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że dysponuje następującym potencjałem 

technicznym:  

a) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych 

odpadów komunalnych, 

b) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych, 

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

kompaktującej,  



d) bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Łubnice lub  

w odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy. Baza powinna być 

wyposażona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 

2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy gospodarowaniu odpadami. W przypadku Wykonawców, którzy posiadają bazę 

magazynowo-transportową poza granicami Gminy Łubnice, odległość powinna być 

mierzona i wykazana przez Wykonawcę zgodnie z najkrótszą odległością, jaką 

pokona pojazd po drogach publicznych pomiędzy bazą magazynowo-transportową  

a granicą Gminy (odległość mierzona będzie za pomocą strony internetowej: 

https://www.google.pl/maps). 

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

w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

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

są wymagane. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby  

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący 

Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp  

do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  



3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego (wg wzoru stanowiącego zał. nr 6 do SWZ) 

przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zostało sporządzone jako dokument w postaci 

papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie 

tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia dokonuje 

Wykonawca lub notariusz.  

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą 

polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 

wynika,  które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie przekazuje się 

w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy oświadczenie zostało 

sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej. Poświadczenia dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.  

VIII. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania  

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 

ust. 1 PZP Wykonawcę:                                                                                                                                         

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  



a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym  

na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym 

mowa w art. 258 KK,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK,  

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z 25.6.2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym 

mowa w art. 165a KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK,  

lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym 

mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 15.6.2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769  

ze zm.),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 

KK, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d 

KK, lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z 15.6.2012 r.  

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej,  

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa 

obcego;  

2) 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 1;  



3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek  

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio 

przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie  

w sprawie spłaty tych należności;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne;  

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,  

że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali  

te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło  

do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego 

Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 

109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 PZP, w następujących okolicznościach: 

1) Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, 

ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, który zawarł 

układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo 

znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 



zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

dowodów;  

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał 

istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub 

odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady.  

3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

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

wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia 

zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych 

Wykonawców. 

IX. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych: 

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,  

do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 

aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 

1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

a) dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej zamawiający zażąda: 

 dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do rejestru 

działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Łubnice  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, 

 zezwolenie właściwego organu na transport odpadów albo dokument 

potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do rejestru podmiotów 

wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących 

odpadami, prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa  

w zakresie transportu odpadów, 

 dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do rejestru 

zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego 



przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska albo dokument 

potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do rejestru podmiotów 

wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących 

odpadami, prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa  

w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. 

b) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający 

zażąda: 

 wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych 

dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz 

z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór 

dokumentu zawarty jest w załączniku nr 4 do SWZ). 

2) brak podstaw wykluczenia: 

a) oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 

i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia  

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ; 

b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 

pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ust. 1 pkt 2 (tj. na potwierdzenie braku 

podstaw wykluczenia), składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.  

3. W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega  

na zasadach określonych w art. 118 PZP, Wykonawca składa podmiotowe środki 

dowodowe, wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a i b (tj. na potwierdzenie braku podstaw 

wykluczenia), w odniesieniu do każdego z tych podmiotów. 



4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

5. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może 

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

6. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 

środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać 

Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

7. Podmioty zagraniczne:  

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2: 

1) lit. b – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani 

nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł 

układu z wierzycielami, jego działalność nie jest zawieszona ani nie znajduje się on  

w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej  

w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed ich złożeniem.  

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się powyższych dokumentów lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 

przypadków zgodnie z powyższym, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub – jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma 

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

złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wyżej wymienione terminy wystawienia stosuje się.  



Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach art. 118 PZP, mających siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia ust. 

7 stosuje się odpowiednio.  

8. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa 

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415), należy przekazać 

Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych  

w SWZ, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub osobistym, w zakresie i w sposób określony w przepisach 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

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

9. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym 

pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

10. Podmiotowe środki dowodowe/inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone  

w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

X. Wymagania dotyczące wadium  

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

XI. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do 

dnia 8 stycznia 2022, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, 

w którym upływa termin składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed 



upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców  

o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 

dłuższy niż 30 dni.  

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

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

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

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

ważności wadium albo – jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium  

na przedłużony okres związania ofertą. 

5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę,  

do wyrażenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór 

jego oferty. W przypadku braku zgody Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej 

zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba  

że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.  

XII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formatach danych określonych  

w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 ze 

zm.), w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. 

2. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty stanowiącego 

załącznik Nr 2 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego 

przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie 

wymagane we wzorze informacje.  

3. Wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. o niepodleganiu 

wykluczeniu/spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru 

stanowiącego załącznik Nr 3 do SWZ), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.  

Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej  

(tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)  

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 



Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia/spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący 

wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Postanowienie ust. 1 

stosuje się odpowiednio do oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu.  

5. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

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

mowa w ust. 3, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 

brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

XIII. Sposób oraz termin składania ofert 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie 

danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .xml, .xls, .xlsx (zalecany .pdf) i opatrzona 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na 

komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 

7, 8, 10) Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS. 

3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej  

na miniPortalu (odbywa się  automatycznie). 

4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną  

do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 

osobistego lub podpisu zaufanego. 

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder,  

do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie  

z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). 



W kolejnym kroku za pośrednictwem miniPortalu Wykonawca zaszyfruje folder 

zawierający dokumenty składające się na ofertę. 

6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i tylko do upływu terminu składania ofert.  

7. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej  

(tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)  

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

przez osobę lub osoby upoważnione. 

8. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione  

do reprezentowania Wykonawcy.  

W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do 

jego reprezentowania, zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z KRS, 

CEiDG lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia 

tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp 

do tych dokumentów. 

Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania 

nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), 

Wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający 

umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Postanowienia ust. 7 i 8 stosuje się 

odpowiednio do osoby działającej w imieniu  podmiotu udostępniającego zasoby  

na zasadach określonych w art. 118 PZP. 

9. Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

PZP, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy 

pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

PZP, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania  

z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje notariusz lub mocodawca. 

10. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do 

oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich  



w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

11. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu ustawy z 1.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, 

w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym  

i odpowiednio oznaczonym pliku. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem 

informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa wykazać spełnienie 

przesłanek uzasadniających takie zastrzeżenie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę 

tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane przez Zamawiającego 

jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia, przy 

dołożeniu należytej staranności, działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą 

informacji zgodnie z art. 18 ust. 3 PZP. 

12. Termin składania ofert upływa w dniu 10 grudnia 2021, 

 o godz. 10.00  Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu 

lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar. 

13. Wykonawca przez upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać 

ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

14. Wykonawca po upływie terminu do składnia ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

XIV. Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2021  godz. 11.00. 

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 

dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje 

poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

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

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia.  

4. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu 



awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o:  

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

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których 

oferty zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

XV. Sposób obliczenia ceny 

1. Wykonawca poda w formularzu oferty cenę jednostkową za odbiór i transport 1 Mg 

odpadów, a także wyliczy szacunkową cenę za realizację usługi za okres 12 miesięcy, 

zgodnie z formularzem oferty.  

2. Cena jednostkowa netto za 1 Mg danego odpadu będzie ceną stałą obowiązującą przez 

cały okres realizacji umowy. 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa 

miejsca po przecinku. 

4. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty, a także wszystkie 

potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu 

umowy, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawierania umowy. 

5. Wykonawca poda w Formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) 

właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień 

składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki 

podatku od towarów i usług (VAT) będzie potraktowane jako błąd w obliczeniu ceny i 

spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki. 

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

(PLN). 

7. Jeżeli Wykonawca popełni błąd w formularzu oferty poprzez błędnie wyliczoną wartość 

brutto bądź błędne podsumowanie wartości, Zamawiający samodzielnie dokona 

poprawy omyłki rachunkowej. Cena jednostkowa netto nie może ulec zmianie. 



8. Zgodnie z art. 225 ust. 2 PZP, 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 i stawkę 

podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała 

zastosowanie. W powyższym przypadku wykonawca podaje w formularzu oferty tylko 

wartość netto w odniesieniu do wskazanego zakresu przedmiotu zamówienia, 

zamieszczając w tabeli w miejscu przeznaczonym na wskazanie ceny brutto produktu 

stosowną informację o powstaniu obowiązku podatkowego.  

XVI. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag: 

a) Cena–znaczenie: 60% 

b)Termin płatności: 40 % 

2. Sposób obliczania: 

Zakres punktowy ustala się w granicach od 1 do 100. Punkty obliczane są w następujący 

sposób: 

a) Kryterium „Cena”:  

cena oferty najniżej skalkulowanej  

   spośród ofert nieodrzuconych  

liczba punktów badanej oferty = .............................................................................. x 60  

cena oferty badanej  

b) Kryterium „Termin płatności” W kryterium termin płatności oferta może uzyskać 

maksymalnie 40 pkt. 



Termin płatności 7 dni – 10 pkt 

Termin płatności 14 dni –20 pkt 

Termin płatności 21 dni – 30 pkt 

Termin płatności 30 dni – 40 pkt  

Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje żadnego terminu płatności to Zamawiający przyjmie, 

że Wykonawca deklaruje termin płatności 7 dni. 

Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:  

Lp = K1 + K2  

gdzie:  

Lp – liczba punktów uzyskanych przez ofertę,  

K1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,  

K2 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „termin płatności”.  

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans 

ceny i innych kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów 

(liczoną do dwóch miejsc po przecinku).  

XVII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści umowy 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści umowy, zostały określone w załączniku Nr 7  

do SWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na zasadach 

określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 7 do SWZ (integralna 

część SWZ). 

XVIII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XIX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 



1. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. 

3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 

pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę 

albo unieważnić postępowanie. 

4. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

informacje niezbędne do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska 

upoważnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu 

umowy, we współpracy podczas realizacji zamówienia). 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

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

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone  

w Dziale IX PZP. 

2. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie 

umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;  

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  

na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu 

odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, albo 

kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed 

upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się 



z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł 

zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 

przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż 

progi unijne, w terminie:  

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej; 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny 

niż określony w pkt 1. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 5 

dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie 

– sądu zamówień publicznych. 

XXI. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z  27.4.2016 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 4.5.2016 r., s. 

1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łubnice, Łubnice 

66a, 28-232 Łubnice. 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Panem Tomaszem Urbanowiczem. Kontakt  



z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: rodo@urbanowicz.net.pl. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania  

i udzielenia zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, 

archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 

1) ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 

1129 ze zm.); 

2) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305); 

3) ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U.  

z 2020 r. poz. 164 ze zm.); 

4) art. 6 pkt 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze. 

4. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych 

umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa,  

w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja 

postępowania na podstawie art. 18 oraz 74–76 PZP. Zasada jawności ma 

zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych). 

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

przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie  

z art. 78 ust. 1 i 4 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania  

o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania 

umowy. 

6. Posiada Pani/Pan prawo: 

1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może – zgodnie z art. 

75 PZP – żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 

mailto:rodo@urbanowicz.net.pl


mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania  

o udzielenie zamówienia; 

2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 PZP 

wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania 

oraz jego załączników; 

3) usunięcia danych, w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, 

w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 

PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 

czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym również profilowaniu. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP. 

11. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku 

informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 

dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym 

postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego 

udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń,  

o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.  

XXII. Załączniki do SWZ 

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SWZ: 

1) Opis przedmiotu zamówienia, 

2) Formularz oferty, 



3) Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków do udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw do wykluczenia, 

4) Wzór wykazu narzędzi i urządzeń. 

5) Wzór oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej. 

6) Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby. 

7) Wzorzec umowy. 
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