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ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Miasto Brzeziny zwana dalej "Zamawiającym",  w imieniu którego postępowanie prowadzi 

Burmistrz Miasta Brzeziny, Adres, siedziba: Urząd Miasta Brzeziny 95-060 Brzeziny, ul. 

Sienkiewicza 16, tel. (0-46) 874-22-24, fax. (0-46) 874-27-93,  NIP. 833-00-05-565,  REGON  750148615 

 
  
ROZDZIAŁ II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej wartości ustalonej na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1843 ze 

zm.) zwanej dalej ustawą,  prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

      

 ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbieraniu i 

zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Miasta Brzeziny zgodnie ze Szczegółowym 

Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.   

 

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

Oznaczenie CPV: 

 90 50 00 00-2 Usługi związane z odpadami 

 90 51 10 00-2 Usługi wywozu odpadów 

 90 51 20 00-9 Usługi transportu odpadów 

 90 51 31 00-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

 

 

2. Przedmiot umowy powinien być wykonywany zgodnie z wymogami wynikającymi z 

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:  

a) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 

poz. 1439), 

b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.),  

c) Ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz 

niektórych innych ustaw z dnia 12 października 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2056 ze zm.),  

d) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych (Dz. U. z 2016 poz. 2167),  

e) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 

poz. 2412),  

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

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 

2013 r., poz. 122),  

g) Plan gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 

2023-2028 - Uchwała XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20.06.2017 r.  

 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-wywozu-odpadow
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h) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2028) 

i) aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze Miasta Brzeziny: 

- Uchwała Nr XXVI/192/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeziny – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 

z 2020 r. poz. 2969). 

- Uchwała Nr XXX/219/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XXIII/167/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

- Uchwała Nr XXIII/167/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

3. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez   

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o prace, osób wykonujących następujące 

czynności w zakresie realizacji zamówienia:   

- w zakresie wykonywania czynności bezpośrednio związanych z wykonywaniem usługi, czyli 

pracowników fizycznych i kierowców, a także osoby obsługujące regionalną instalację 

przetwarzania odpadów komunalnych, a w szczególności, osoby obsługujące legalizowaną wagę 

przemysłową, osoby wykonujące czynności sortowania odpadów przy taśmie sortowniczej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą 

zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) 

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 
 

 oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
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wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

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 oraz polskich przepisów obowiązujących w tym zakresie tj. w szczególności 

bez adresów, nr PESEL pracowników.  Imię i nazwisko zatrudnionego pracownika nie 

podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 

pracę oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne 

dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana 

przez składającego pod kątem przepisów 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 oraz polskich przepisów 

obowiązujących w tym zakresie; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z w/w 

przepisami. 
 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 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 oraz polskich przepisów 

obowiązujących w tym zakresie. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
 

7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej w załączniku nr 6 do SIWZ (wzór umowy). Niezłożenie przez Wykonawcę w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w punkcie 3 czynności.  
 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 
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9. Zgodnie z art. 28 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, przetwarzanie danych osobowych przez podmiot przetwarzający powinno odbywać 

się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego.  

 
 
ROZDZIAŁ IV. OFERTY CZĘŚCIOWE 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
ROZDZIAŁ V. ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 ust. 1 pkt 6 
 

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

Pzp. 

 
ROZDZIAŁ VI. OFERTY WARIANTOWE 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
 
ROZDZIAŁ VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 
 
 
ROZDZIAŁ VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

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

dotyczące posiadania: 

 

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia dotyczące prowadzenia 

działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, a mianowicie: 

 

-  wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9 b  ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1439 ze zm.), który 

prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

 

-  zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.)  - w zakresie transportu odpadów objętych 

przedmiotem Zamówienia; 

 

b) Zdolności technicznej lub zawodowej 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
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Warunek 1 Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, Wykonawca wykonał lub wykonuje usługę lub usługi polegające na odbiorze lub odbiorze i 

zagospodarowaniu odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, przez 12 kolejnych miesięcy, w ilości łącznie nie mniejszej niż 3500 Mg. 

W wypadku, gdy usługi są nadal wykonywane należy podać łączną masę odpadów komunalnych 

odebranych przed upływem terminu składania ofert; (Zamawiający dopuszcza wskazanie masy 

odpadów w m³ - w takim przypadku zostanie ona przeliczona zgodnie ze wskaźnikiem 1 m³ = 0,125 

Mg). 

 

Warunek 2 Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że spełnia wymagania w zakresie: 

1) posiadania bazy magazynowo – transportowej usytuowanej w mieście Brzeziny lub w 

odległości nie większej niż 60 km od granicy miasta Brzeziny, na terenie, do którego 

posiada tytuł prawny, 

     2) posiadania wyposażenia o odpowiednim stanie technicznym, umożliwiającego odbieranie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a w szczególności: 

a) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 

b) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych, 

c) co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. 

Zarówno baza magazynowo-transportowa jak i pojazdy oraz pozostałe urządzenia i narzędzia 

służące do odbierania odpadów komunalnych muszą spełniać wymagania określone w 

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

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 

122). 

 

c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

 

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 

zamówienia, w wysokości nie niższej niż 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy 

złotych). Warunek ten zostanie potwierdzony dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 2 500 000,00 zł (słownie: dwa 

miliony pięćset tysięcy złotych).  
 

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

postępowania o udzielenie Zamówienia. 

1) Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12- 23 

ustawy Pzp.  

2) Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt. 1 ustawy Pzp – przesłanka fakultatywna. 

 

3. Możliwość zatrudnienia podwykonawców. 
 
1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania 

przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

2. Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia przy 
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udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, 

zamieszcza informacje o firmach podwykonawców w jednolitym dokumencie JEDZ (załącznik 

nr 3 do SIWZ). 

4. W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do 

wykonywania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska 

oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie 

usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

5. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie 

jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenia, o którym 

mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z 

powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

7. Zlecenie części usług Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części usług. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to 

były działania, uchybienia i zaniedbania jego lub jego pracowników. 

8. Warunkiem niezbędnym do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy pomiędzy 

Wykonawcą, a Podwykonawcą jest przedstawienie Zamawiającemu w terminie 14 dni przed 

planowanym terminem rozpoczęcia świadczenia usług przez Podwykonawcę, umowy pomiędzy 

Wykonawcą a Podwykonawcą lub jej projektu. 

9. Do zawarcia umowy przez Podwykonawcę z następnym Podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

10. Umowy, o których mowa w ust. 8 i 9 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

11. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, następnym 

Podwykonawcą, której treść jest sprzeczna z treścią niniejszej umowy. 

12. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą lub Podwykonawcy z dalszym 

Podwykonawcą, zmiany umowy lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy, zmiany warunków 

umowy z Podwykonawcą z naruszeniem zasad, o których mowa powyżej Zamawiający 

podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu wyegzekwowania od Wykonawcy ustaleń SIWZ, aż 

do odstąpienia od umowy z Wykonawcą (z winy Wykonawcy) włącznie. 

13. Za usługi wykonane przez Podwykonawcę płatności realizować będzie Wykonawca. 

14. Rozliczenie z Podwykonawcą musi przypaść na termin wcześniejszy niż termin płatności na 

rzecz Wykonawcy. Wykonawca załączy do faktury doręczanej Zamawiającemu odpowiednio 

pisemne oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu danej płatności lub potwierdzenie zapłaty 

Podwykonawcy wynagrodzenia. 

15. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Zamawiający upoważniony jest do 

obniżenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcy, zatrzymując ją, 

jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawcy. 

16. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców i przebiegu prac przez nich wykonywanych. 
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4. Informacje dotyczące stosowania procedury z art. 24 aa ustawy Pzp tzw. „procedura 
odwrócona”. 
 
a) Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury z art. 24 aa ustawy Pzp. 

b) Zgodnie z treścią art. 24 aa Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
ROZDZIAŁ IX.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJACYCH 
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 
DO WYKLUCZENIA 
 
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy, Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 

 

1.1. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ  

w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu:  

 

a) Do oferty Wykonawca winien załączyć aktualny na dzień składania ofert dokument Jednolity 

Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej dokument JEDZ) wypełniony wg wzoru  – 

załącznik nr 3 do SIWZ oraz zgodnie z instrukcją wypełnienia JEDZ dostępną pod adresem 

internetowym https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-

wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf  

 

UWAGA: 

W odniesieniu do Kryteriów kwalifikacji Część IV dokumentu JEDZ – Wykonawca 

może ograniczyć się do wypełnienia wyłącznie Sekcji α. 

Tym samym, Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV 

JEDZ: Kryteria Kwalifikacji.  

  

b) W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, jednolity 

dokument JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

c) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

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

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, w myśl art. 25 a ust. 3 ustawy Pzp ma 

obowiązek przedstawić dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny jednolity 

dokument JEDZ. 

 

UWAGA: Dokument JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci 

elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.     

 

d) 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 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
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ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych.  

e) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

f) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 13–22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Zamawiający będzie żądać od 

Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w niniejszym Rozdziale w pkt. 1.2 ppkt 2). 

g) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są 

wymagane.  

h) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na zasobach, którego polega 

Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 

żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

     zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

     zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

wymagane zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt.d) .  

 

i) 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 lub kryteriów selekcji, 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.    

 

1.2. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJĄCEGO:  

 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:  

 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu:  
 

a) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 

9 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t. j. Dz. 

U. z 2020 poz. 1439 ze zm.), który prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy 
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ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

b) zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.)  - w zakresie transportu 

odpadów objętych przedmiotem zamówienia; 

c) wykaz wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ, z którego będzie wynikać, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał lub wykonuje 

usługę lub usługi polegające na odbiorze lub odbiorze i zagospodarowaniu odpadów 

komunalnych odbieranych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przez 12 

kolejnych miesięcy, w ilości łącznie nie mniejszej niż 3500 Mg. 

W wypadku, gdy usługi są nadal wykonywane należy podać łączną masę odpadów 

komunalnych odebranych przed upływem terminu składania ofert; (Zamawiający 

dopuszcza wskazanie masy odpadów w m³ - w takim przypadku zostanie ona przeliczona 

zgodnie ze wskaźnikiem 1 m³ = 0,125 Mg).  

Wykonawca na potwierdzenie postawionego warunku dołączy także do wykazu dowody, że 

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne 

dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282). 

d) Wykonawca na potwierdzenie postawionego w Rozdziale VIII pkt 1 Warunku 2 ppkt. 2 

dot. posiadania wyposażenia o odpowiednim stanie technicznym, umożliwiającego 

odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości złoży wykaz wg wzoru 

stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ; 

e) Wykonawca na potwierdzenie postawionego w Rozdziale VIII pkt 1 Warunku 2 ppkt. 1 

dot. posiadania bazy magazynowo – transportowej, złoży dokument potwierdzający tytuł 

prawny do terenu, na którym zlokalizowana jest baza i oświadczenie wg wzoru stanowiącego 

załącznik Nr 6 do SIWZ; 

f) dokumentu potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na 

kwotę nie mniejszą niż 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych); 

 

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:  

 

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) W zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp – oświadczenie o braku 

wydania wobec Wykonawcy 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; 

c) W zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp – oświadczenie Wykonawcy 

o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne; 

d)  W zakresie określonym w art. 24 ust 5 pkt. 1 ustawy Pzp – odpisu z właściwego 

rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
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przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 

W przypadku wypełnienia w JEDZ w części IV.A pkt 1 (figuruje w odpowiednim 

rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim 

siedziby Wykonawcy) Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez Wykonawcę oświadczenia.  

 

3) Podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 

 pkt. 1.2. ppkt. 2) 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. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

wpływem terminu składania ofert. 

 pkt. 1.2. ppkt. 2) lit. d) –  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.   

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wpływem 

terminu składania ofert. 

 

b) 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 powyżej, 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 przez 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy 

lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed wpływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości, co do treści 

dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych 

organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu. 

c)  Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w pkt. 1.2. ppkt 2) lit. a) składa dokument, o którym mowa w 

pkt. 1.2. ppkt 3) lit. a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli 

w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie 

wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie 

tej osoby złożonym przed notariuszem lub przez organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania Wykonawcy klub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wpływem terminu składania ofert. 

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
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Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokument. 
 
 

1.3 OŚWIACZENIE O PRZYNALENOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ 

SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ:  
 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zmówienia. 

a) Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej 

wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z 

Wykonawców. 
 
 

2. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa 

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

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

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

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 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 dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

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

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń lub dokumentów 

w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 

baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu 

pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich 

tłumaczenia na język polski. 

6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów, które 

znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu 

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z 

posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

7. Szczegółowa forma złożenia dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w: 

 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
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o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282) 

oraz 

 Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 

2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1993), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub 

elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność 

z oryginałem. 
 

 

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zmówienie, Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego- 

wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z wyznaczonym pełnomocnikiem. 

Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. 

9. Przepisy ustawy Pzp dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o 

których mowa w pkt 8. 

10. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 8, została wybrana, Zamawiający może 

żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców, umowa, o której mowa, winna zawierać w szczególności: 

oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakres prac 

przewidzianych przez każdą ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń. 

 

 

ROZDZIAŁ X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I 

DOKUMENTÓW 

 

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

odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAP (Elektroniczna 

Skrzynka Podawcza – nazwa – Miasto Brzeziny) https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty 

elektronicznej e-mail: rgi@brzeziny.pl. 

2. Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z: 

 Rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1261) 

 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 

elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1991). 

3. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest 

Agnieszka Guzek tel.  (0-46)874-26-67. 

4. Porozumiewanie się Wykonawcy z uprawnionymi pracownikami odbywać się może w 

godzinach od 8: 00 do 16: 00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w siedzibie 

Zamawiającego. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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5. 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 

z Zamawiającym. 

6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy mini Portalu 

oraz ePUAP). 

8. 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. 

9. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania są dostępne na Liście 

wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. 

10. 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 lub na stronie internetowej Zamawiającego. W formularzu oferty Wykonawca jest 

zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona 

będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

Wykonawca przygotuje elektroniczną ofertę, podpisuje ją podpisem kwalifikowanym i za 

pomocą klucza publicznego pobranego ze strony internetowej Zamawiającego lub miniPortalu 

szyfruje ofertę i wysyła ją do Zamawiającego za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

dostępnych na platformie ePuap (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – Miasto 

Brzeziny). 

11. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w 

szczególności w formacie danych doc, .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty został opisany w 

Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający dopuszcza 

możliwość złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

12. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 poz. 1010 ze 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). 

13. Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku 

archiwum (ZIP). 

14. 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. 

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

16. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 

10 - 15), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza - nazwa - 

Miasto Brzeziny) oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We 

wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania). 

17. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, e-mail: rgi@brzeziny.pl 

18. 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 17 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. 

19. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie 

drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

20. Korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka 

korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski. 

21. W przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z 

pełnomocnikiem. 

ROZDZIAŁ XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Wysokość wadium. 

 
1) Zamawiający żąda wniesienia wadium. 

2) Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 złotych (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

3) Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 

 

2. Forma wadium. 

1) Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
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c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

(Dz. U.  2020, poz. 299). 

2) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez Zamawiającego i jest przechowywane na rachunku bankowym. 

3) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna 

            być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib,  

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

c) kwotę gwarancji, 

d) termin ważności gwarancji,  

e) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji 

na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, 

którego ofertę wybrano: 

 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub  

 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

lub nie złożył na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25.ust.1 ustawy Pzp lub 

pełnomocnictw. 

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych w pkt. 2. 1) b  

i  e. 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 

Zamawiającego: 

76 8781 0006 0040 0031 2000 0810 BS w Andrespolu. 

Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu to zaleca się dołączenie do oferty dowodu jego 

wniesienia (dokonania przelewu bankowego).  

Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to należy złożyć dokument 

gwarancji/poręczenia w oryginale w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu z 

zastrzeżeniem, że dokument będzie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

przez Gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. 

 

4. Termin wniesienia wadium.  

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w 

pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 

przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty dowodu 

jego wniesienia nie jest wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego 

wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

5. Zwrot wadium. 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art.46 ustawy Pzp. 

Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust 3 

ustawy Pzp. 

6. Utrata wadium. 
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Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo 

zamówień publicznych w obowiązującym brzmieniu. 

ROZDZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

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

składania ofert. 

   
ROZDZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1.Wykonawca może złożyć jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. Oferta, oświadczenia oraz 

dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ, 

winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – Miasto Brzeziny) i 

udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez 

Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu lub na stronie internetowej Zamawiającego. 

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

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w 

szczególności w formacie danych .doc, .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

przez osobę/osoby uprawnioną/ uprawnione pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty w tym 

zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć 

w oryginale. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

4. Do oferty należy dołączyć JEDZ Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega, (jeżeli dotyczy) w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

5. Oferta i JEDZ muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotów składających 

te dokumenty. 

6. Wykonawca może wykorzystać w dokumencie JEDZ zamówienia nadal aktualne informacje 

zawarte w innym dokumencie JEDZ złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

7. Pełnomocnictwo, – jeżeli dotyczy - musi być załączone do oferty w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno być 

ono złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski. 

8. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - 

pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe 

pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 

postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi zostać 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

9. 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 lub oświadczeń, które 

każdego z nich dotyczą. 

10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o 
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których mowa w Rozdziale IX pkt 9 SIWZ następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego. 

11. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub inne 

dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie zostały 

sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać 

elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. 

12. 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. 

13. 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. 

14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w Rozdziale IX pkt 9 SIWZ, wyłącznie wtedy, gdy 

złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący 

wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, załączając stosowne 

wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

16. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże, jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

17. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy 

dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

18. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

 Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru - Załącznik nr 2 do SIWZ. 

 Jednolity dokument JEDZ Wykonawcy przygotowany wg wzoru - Załącznik nr 3 do SIWZ. 

 Jednolity dokument JEDZ w zakresie podmiotu trzeciego na zasobach, którego Wykonawca 

polega, (jeżeli dotyczy). 

 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy 

składającego ofertę, (jeśli dotyczy). 

 Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest 

podpisana przez pełnomocnika. 

 W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
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zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której 

będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy. 

 Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie, których Zamawiający dokona oceny 

skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (jeżeli 

Wykonawca zastrzega takie informacje). 

19. 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 (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – 

Miasto Brzeziny) i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany 

i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

20. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

ROZDZIAŁ XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

 

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

lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – Miasto Brzeziny) 

i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez 

Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu lub na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

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

będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem 

 

2. Ofertę należy złożyć do dnia 19.11.2020 r. do godziny 10:30. 

3. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie określonym 

w pkt 2 oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej, piętro I 

w dniu 19.11.2020 r. o godzinie 11:30. 

5. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i 

jest dokonywane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

6. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na swojej stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach, – jeżeli odpowiednio informacje te dotyczą przedmiotowego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
ROZDZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny za przedmiot zamówienia z należytą 
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starannością. 

2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 

3. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, wynikające z zapisów SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia, w tym dostawę pojemników określonych przez Zamawiającego na czas 

realizacji zamówienia. 

4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy podać w „Formularzu ofertowym”, 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji. Cena ofertowa to graniczna 

(maksymalna) wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie usługi w 

okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  

5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wylicza na podstawie szacunkowej 

ilości odpadów komunalnych wskazanych  w „Formularzu ofertowym”, stanowiącym załącznik 

nr 2  do niniejszej Specyfikacji. 

6. Cenę ofertową za zrealizowanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wyliczy w oparciu o 

stawki jednostkowe zaoferowane w „Formularzu ofertowym”. Rozliczanie się Zamawiającego z 

Wykonawcą realizowane będzie w oparciu o stawki cenowe jednostkowe za odbiór 1Mg 

odpadów komunalnych określonego rodzaju, które zostały wyszczególnione w „Formularzu 

ofertowym”. Cenę ofertową stanowi łączna wartość ceny odbioru odpadów komunalnych z 

terenu Miasta Brzeziny wraz z ceną odbioru odpadów komunalnych do odebrania z PSZOK-u 

oraz zagospodarowania odpadów w ciągu trwania zamówienia.  

7. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę w ofercie przetargowej obejmuje odbiór wszystkich 

odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta Brzeziny w okresie czasu  

od 01.01.2021 do 31.12.2021 dla prognozowanej ilości odpadów wskazanej przez 

Zamawiającego w oparciu o dane wskazane przez Zamawiającego w formularzu ofertowym.   

8. Zakres usług objętych umową będzie realizowany do wyczerpania kwoty zaoferowanej przez 

Wykonawcę w „Formularzu ofertowym” w podanym okresie wykonywania zamówienia. Z 

momentem wyczerpania kwoty zaoferowanej przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym” 

przed dniem 31 grudnia 2021 roku umowa wygasa.   

9. W wykonaniu obowiązku wskazanego w art. 91 ust. 3a ustawy PZP (zdanie drugie), 

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

ustawy o podatku VAT, a w przypadku poinformowania o istnieniu takiego obowiązku wskazuje 

również: 

a) Nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o 

podatku VAT; 

b) Wartość towaru/usługi, o których mowa w pkt a) bez kwoty podatku VAT. 

10. Informację, o której mowa powyżej potwierdzającą, że wybór oferty Wykonawcy będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

ustawy o podatku VAT -  winien podać Zamawiającemu odpowiednio na załączniku nr 2 do 

SIWZ dla danego Zadania (Formularz oferty) - wypełniając pkt. 2 przedmiotowego załącznika. 

Ewentualny brak w treści złożonego Formularza oferty informacji czy wybór jego oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

ustawy o podatku VAT traktowany będzie jako podanie przez Wykonawcę w złożonym 
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Formularzu oferty informacji, że wybór jego oferty nie będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT. 

11. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie informacje, o których mowa w pkt. 9 i 10  niniejszego 

Rozdziału, skutkujące powstaniem u Zamawiającego obowiązku podatkowego VAT, do Umowy 

zostanie wprowadzony zapis, iż w zakresie, w jakim obowiązek taki obciąża Zamawiającego, 

kwotę należnego z tego tytułu podatku VAT wpłaci właściwemu organowi, stosownie do 

obowiązujących w Polsce przepisów prawa, Zamawiający. 
 
 
ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH 
 
Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
 
 
 
ROZDZIAŁ XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY , WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 
 
 
 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym 

kryterium i  jego wagą: 
 

 

 

a) Cena ofertowa brutto – 60% - 60 pkt. 
      

Opis sposobu obliczenia ceny: 

Ilość punktów za cenę ofertową zostanie obliczona wg wzoru 

 

W   = ( C min: C x) x 60 

gdzie: 

 
W        - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę (ryczałtowe wynagrodzenie brutto 
za cały przedmiot zamówienia), 
 C min  - minimalna cena  (ryczałtowe wynagrodzenie brutto za cały przedmiot 
zamówienia),zaoferowana w przetargu , 
 C  x   - cena (ryczałtowe wynagrodzenie brutto za cały przedmiot zamówienia),badanej 
oferty.  
 

 
 

b) Dodatkowe mycie i dezynfekcja pojemników na odpady komunalne tj. niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne i odpady segregowane w zabudowie wielorodzinnej– 
max. 40 % - 40 pkt. tj.:  
 

 
Minimalna ilość mycia i 

dezynfekcji pojemników 

na odpady komunalne tj.  

niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

Oferowana ilość mycia i dezynfekcji pojemników na odpady komunalne tj.  

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady segregowane 

w zabudowie wielorodzinnej 
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komunalne i odpady 

segregowane w zabudowie 

wielorodzinnej 

  

1 raz w roku w okresie 

letnim tj. od czerwca do 

września 

1 raz w roku w okresie 

letnim tj. od czerwca do 

września 

2 razy w roku ( 1 raz w 

okresie letnim tj. od 

czerwca do września, 

drugi raz w terminie 

uzgodnionym z 

Zamawiającym) 

 

3 razy w roku ( 1 raz 

w okresie letnim tj. 

od czerwca do 

września, drugi i 

trzeci raz w terminie 

uzgodnionym z 

Zamawiającym) 

 

0 pkt. 20 pkt. 40 pkt. 

 

 

UWGA! W przypadku nie podania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym mycia i 

dezynfekcji pojemników na odpady komunalne tj. niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne i odpady segregowane w zabudowie wielorodzinnej, Zamawiający na potrzeby 

oceny oferty przyjmie, iż jest to 1 raz w roku w okresie letnim tj. od czerwca do września i 

przyzna Wykonawcy w niniejszym kryterium 0 pkt.  

 

 Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria. Za najkorzystniejszą 

zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów.  
 
 
 
ROZDZIAŁ XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
 

1.  Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwy albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

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

ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a 

także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania 

wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt. 1) i 4) powyżej, na stronie 

internetowej. 

 

 

 

ROZDZIAŁ XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający odstępuje od pobierania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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ROZDZIAŁ XX. WZÓR UMOWY 
 
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ; 

2. Zamawiający – na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy – Pzp – zastrzega sobie prawo do zmiany 

treści umowy w przypadkach opisanych w pkt. 4 określając warunki tych zmian  

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

4. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:  

1) Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie 

wynagrodzenia dopuszczalna jest w przypadku: 

a) zmiany powszechnie obowiązującego prawa, która w sposób istotny wpłynie na zasady 

wykonywania przedmiotu zamówienia; 

b) zmiany stawki VAT podatku od towarów i usług - wartość brutto przedmiotu umowy ulegnie 

zmianie odpowiednio do zmiany stawki podatku od towarów i usług; 

c) zajdzie konieczność wyposażenia nieruchomości w większą lub mniejszą liczbę 

pojemników do zbierania odpadów komunalnych lub urządzeń do zbierania odpadów 

pozostałych niż przyjęto (większą lub mniejsza o 20%) w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ; 

d) 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, powodowałoby dla 

Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu 

zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych; 

e) wprowadzenia zmian w stosunku do Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonania prac 

nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia 

usprawnienia procesu realizacji zamówienia; 

2) zmiana podwykonawców, pod warunkiem wcześniejszego uzyskania akceptacji 

Zamawiającego; 

3) zmiany w sposobie dokonywania płatności, rozliczania; 

4) rezygnacji przez Zamawiającego z części usług. 

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o zobowiązanie 

Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 

6. W związku ze wskazanymi w pkt 4 ppkt 1 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub 

zwiększenie wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę 

nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi.  

7. Zmiany mogą być wprowadzone po złożeniu pisemnej propozycji zmian, jeżeli konieczność ich 

wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowiązującego, na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany okoliczności, której nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

8. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy zmiana danych teleadresowych oraz 

zmiana osób reprezentujących Strony. 

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

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

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 

takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy. 



25 

 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy w przypadku konieczności 

realizacji usług dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile staną się niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy przy spełnieniu łącznie warunków, o których mowa 

w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1a, 1c, i 

1 d. 

11. Zamawiający dopuszcza inne zmiany umowy na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 

3 -  pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1a, 1b, 1c, 1d.     

12. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego 

powiadamiania Zamawiającego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób 

reprezentujących, ogłoszeniu upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszeniu działalności, wszczęciu 

postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 

 
 
 
ROZDZIAŁ XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
 

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” środki ochrony prawnej określone w Dziale VI 

(od art. 179 do art. 198g) przysługują: 

1) Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, 

2) organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 

prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 
 
ROZDZIAŁ XXIII. INFORMACJE DODATKOWE 
 

1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.  

2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

6. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.  

7. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

 

 
ROZDZIAŁ XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

2. Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są : 

1) załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia; 

2) załącznik nr 2 - formularz ofertowy; 

3) załącznik nr 3 - JEDZ; 

4) załącznik nr 4 - oświadczenie; 
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5) załącznik nr 5 - wykaz wykonanych usług; 

6) załącznik nr 6 - wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych; 

7) załącznik nr 7 - wzór umowy; 

8) załącznik nr 8 - Uchwała Nr XXVI/192/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2020r. w 

sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeziny – Dz. 

Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 2969).,  

9) załącznik nr 9 - Uchwała Nr XXX/219/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2020 r. w 

sprawie zmiany uchwały nr XXIII/167/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020 r. w 

sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

10) załącznik nr 10 - Uchwała Nr XXIII/167/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

11) załącznik nr 11 – klauzula informacyjna, 

12) załącznik nr 12 – Klucz Publiczny, 

13) załącznik nr 13 – Identyfikator postępowania.  

 

 

 

 


