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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Gmina Branice 

ul. Słowackiego 3, 

48-140 Branice 

NIP: 748-15-18-612 

REGON: 531412852 

Strona Internetowa: www.bip.branice.pl  

e-mail: ug@branice.pl  

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/preda 

 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

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

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej 

„RODO”) informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 

Branice;  

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

adresem e-mail: iod@branice.pl 

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

związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.; dalej „ustawa PZP”); 

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

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

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

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

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy PZP; 

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

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

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

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

administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 

szczególności podania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia); 

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

osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może naruszać 

integralności protokołu postępowania oraz jego załączników); 

http://www.bip.branice.pl/
mailto:ug@branice.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/preda
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c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

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

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;   

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO;  

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

RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora (Województwo 

Zachodniopomorskie); organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  

art. 132 ustawy PZP oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”. 

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia przekracza progi unijne, o których mowa  

w art. 3 ustawy PZP. 

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ustawy PZP,  

tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, 

którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 

warunków udziału w postępowaniu.  

4. Zgodnie z art. 255 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia 

przedmiotowego postępowania, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty; 

2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu; 

3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 

może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; 

4) w przypadkach, o których mowa w art. 248 niemożność dokonania wyboru najkorzystniejszej 

oferty z uwagi na jednakowe oceny ofert ust. 3, art. 249 niemożność dokonania wyboru 

najkorzystniejszej oferty z uwagi na ich jednakowe ceny i koszty i art. 250 niemożność 

dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na ich jednakowy koszt ust. 2, zostały 

złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie; 

5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć; 



Nr postępowania: BG.271.02.2022.BS.  

 

Strona 4 z 22 

6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

7) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 

uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 

263 uchylanie się wybranego wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

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

7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP.  

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Branice oraz ich zagospodarowanie w 

sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania, a także odbiorze i zagospodarowaniu masy 

odpadów komunalnych zebranych selektywnie od mieszkańców gminy Branice zgromadzonych w 

Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – zlokalizowany w miejscowości Wysoka, 

zgodnie z:  

- ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktami wykonawczymi,  

- ustawą o odpadach oraz aktami wykonawczymi,  

- ustawą Prawo ochrony środowiska oraz aktami wykonawczymi,  

- ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz aktami wykonawczymi,  

- ustawą o bateriach i akumulatorach oraz aktami wykonawczymi,  

- ustawą o ochronie danych osobowych,  

- zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego, przyjętego Uchwałą 

Sejmiku Województwa Opolskiego  

- przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice przyjętego 

Uchwałą Rady Gminy Branice Nr XXIII/218/2020 z dnia 24 sierpnia 2020r. i Uchwała Rady Gminy 

Branice Nr XL/426/2022 z dnia 21 lutego  2022r zmieniająca regulamin utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Branice 

Sposób szczegółowy i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów wynika z uchwały Rady Gminy 

Branice  Nr XXIII/219/2020 z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowanie tych odpadów i Uchwała Rady Gminy Branice Nr XL/425/2022 z dnia 21 lutego  

2022r zmieniająca określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

- oraz przepisami regulaminu PSZOK – zarządzenia Wójta Gminy Branice nr 63G/20 z 1 

października 2020r 

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: kod główny CPV: 90500000-2 Usługi związane z odpadami 

90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów, 90511000-2 Usługi wywozu odpadów, 90512000-9 

Usługi transportu odpadów, 90514000-3 Usługi recyklingu odpadów, 34928480-6 Pojemniki i kosze 

na odpady i śmieci. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Nie dopuszczenie składania ofert 

częściowych uzasadnione jest dwoma podstawowymi okolicznościami. System odbioru i 

zagospodarowania odpadów winien być realizowany przez jedne podmiot, który będzie w całości 
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odpowiedzialny za świadczenie usługi na poziomie wynikającym z postanowień OPZ. Podzielenie 

systemu na kilka mniejszych części może doprowadzić do sytuacji, w której poszczególni 

wykonawcy nie będą poczuwali się do odpowiedzialności za prawidłową realizacje zadania, 

ponieważ końcowy efekt uzależniony jest od prawidłowego wykonania wszystkich części. 

Wprowadzenie podziału stanowiłoby dla zamawiającego przeszkodę w sprawowaniu należytego 

nadzoru nad realizacją umowy. Wprowadzenie podziału nie zwiększyłoby także konkurencyjności 

postępowania. 

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

elektronicznych. 

6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 

P.Z.P. polegających na powtórzeniu podobnych usług, tj. odbieraniu odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ich zagospodarowaniu, na warunkach 

wynegocjowanych z wykonawcą oraz zgodnie z obowiązującym wówczas stanem prawnym oraz 

przepisami prawa miejscowego. W szczególności przewiduje się ceny jednostkowe za: 1 Mg 

odpadów niesegregowanych (zmieszanych); 1 Mg tworzyw sztucznych, opakowań 

wielomateriałowych i metali; 1 Mg bioodpadów (w tym odpadów zielonych); 1 Mg papieru i tektury; 

Mg szkła, 1 Mg popiołów i żużli; 1 Mg odpadów wielkogabarytowych, 1 Mg zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. Ewentualne skorzystanie z przedmiotowego instrumentu 

przewiduje się w okresie do 30 miesięcy od daty podpisania umowy, maksymalnie o 6 miesięcy, w 

sytuacji, gdy zakres przedmiotowy umowy zawartej po przeprowadzeniu postępowania okaże się 

niewystarczający dla zaspokojenia potrzeb, a Zamawiający będzie dysponował środkami na 

sfinansowanie takiego zamówienia. Wartość zamówień o jakich stanowi art. 214 ust. 1 pkt 7 

ustawy P.Z.P. nie będzie wyższa niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.  

7. Jeśli w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, zostały wskazane w odniesieniu do niektórych  

materiałów, urządzeń i technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w tym w szczególności 

podana byłaby nazwa własna materiału, urządzenia czy technologii, numer katalogowy lub 

producent, należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd i 

wymagania techniczne, a Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 PZP, dopuszcza materiały, 

urządzenia i technologie równoważne. Wszelkie materiały, urządzenia i technologie/produkty, 

pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy 

użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i produkty/technologie, aby spełnić 

wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu 

zamówienia. Zgodnie z art. 101 ust. 5 PZP po stronie wykonawcy jest udowodnienie, że 

proponowany materiał, urządzenie, produkt są/ jest równoważny/e i w jego gestii leży 

przedstawienie wszelkich dokumentów, obliczeń, opinii itp. potwierdzających równoważność.  

8. Wymogi dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający wymaga zatrudnienia osób na 

umowę o pracę. W ramach przedmiotu świadczenia zamawiający wskazuje następujące 

czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) – 

czynności w zakresie transportu odpadów, odbioru odpadów, w tym załadunku i wyładunku 

odpadów przez cały okres realizacji zamówienia.  

9. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik nr 1 do 

SWZ. 

 

V. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

zadań dotyczących przedmiotowego zamówienia. 
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3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców. 

4. Obowiązki informacyjne Wykonawcy dotyczące zgłaszania podwykonawców zostały zawarte we 

Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zamawiający 

zakłada zawarcie umowy od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.  

2. Szczegółowe zapisy dotyczące czynności dostawy i odbioru zostały zawarte we Wzorze Umowy, 

stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

a) Wykonawca winien być podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych, 

których rodzaje zostały wskazane w OPZ na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 t.j._ - 

dalej jako u.c.p.g) oraz zgodnie z przepisami art. 50 ust. 1 pkt 7b) w zw. z ust. 2 i 3 

ustawy z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j. – dalej jako u.o.); 

b) Wykonawca winien być podmiotem uprawnionym do transportu odpadów, których 

rodzaje zostały wskazane w OPZ zgodnie z przepisami art. 50 ust. 1 pkt 5b) w zw. z ust. 

2 i 3 u.o.; 

c) Wykonawca winien być podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

zgodnie z przepisami art. 50 ust. 1 pkt 3b) w zw. z ust. 2 i 3 u.o.  

Zamawiający uzna, iż Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne 

spełniają warunek uczestnictwa wskazany w pkt. 2.2) gdy poszczególne uprawnienia 

wymienione w literach od a) do c) będzie posiadał ten z członków Konsorcjum, który 

faktycznie będzie wykonywał czynności, do prowadzenia których niezbędne są 

uprawnienia. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
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4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonuje lub wykonał w okresie ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (słownie: jedną) usługę polegającą na 

odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w sposób ciągły 

przez okres minimum 12 miesięcy, wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto (w 

odniesieniu za każde 12 miesięcy) oraz wolumenie odpadów w ilości 2000 Mg w 

okresie 12 miesięcy. 

W przypadku usługi wykonywanej Zamawiający wymaga, by usługa była realizowana od co 

najmniej 12 miesięcy, została zrealizowana na kwotę co najmniej 1 000 000 zł brutto oraz 

obejmowała wolumen odpadów w ilości 2000 Mg. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać w całości przynajmniej 

jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

 

b) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji umowy następujących 

sprzętem i zapleczem technicznym: 

b)1) minimum 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych z pojemników o pojemnościach wynikających z Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice, 

b)2) minimum 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych z pojemników o pojemnościach wynikających z Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice, 

b)3) minimum 1 pojazdem bez funkcji kompaktującej do odbioru selektywnie zebranych 

odpadów w workach (skrzyniowy lub wywrotka), 

b)4) minimum 1 pojazdem do odbioru odpadów niebezpiecznych, 

b)5) minimum 1 pojazdem z dźwigiem hakowym lub bramowym do odbioru kontenerów z 

odpadami komunalnymi, 

b)6) bazą magazynowo - transportową spełniającą wymogi rozporządzenia Ministra 

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

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

(Dz.U.2013.122). 

 

Wszystkie pojazdy winny być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie 

pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i 

odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz system czujników 

zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów - umożliwiający weryfikację tych danych; 

 

Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi pojazdami przeznaczonymi do 

transportu odpadów, zarejestrowanymi i dopuszczonymi do ruchu, posiadającymi aktualne 

ubezpieczenie OC, badania techniczne oraz świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z 

przepisami o ruchu drogowym. 

 

Pojazdy winny spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 

r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości (Dz.U.2013.122). 
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Zamawiający uzna, iż Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne spełniają 

warunek uczestnictwa wskazany w pkt. 2.4) b) gdy poszczególne pojazdy i zaplecze 

techniczne będzie posiadał jeden, kilku lub poszczególni członkowie Konsorcjum. 

 

Uwaga. 

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków udziału w postępowaniu 

wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs 

walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający 

przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 

 

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,  

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy PZP; 

2) w art. 109 ust. 1 pkt  4, 5 i 7 ustawy PZP, tj. 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działność gospodarcza 

jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

b) 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; 

c) 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 odstapienia od umowy, odszkodowania, 

wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy PZP. 

 

IX. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE  

1. W postępowaniu nie przewiduje się składania przedmiotowych środków dowodowych.  

 

X. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1. Wykonawca, zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy PZP, nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą 

oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP.  

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

wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, terminie aktualnych na dzień 

złożenia: 
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1) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 

do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. 

ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia; 

wzór ESPD stanowi Załącznik nr 4 do SWZ (vide ust. 4); 

 

2) następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że: 

 

a) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale VII ust. 2 pkt 

2 i 4 SWZ: 

 

a.1) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, o którym 

mowa w o którym mowa w art. 9b ust. 2 u.c.p.g. w zakresie wszystkich rodzajów 

odpadów objętych niniejszym postępowaniem oraz zgodnie z przepisami art. 50 

ust. 1 pkt 7b) u.o.; 

a.2) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 

lub odpowiedni wpis do rejestru BDO – zgodnie z przepisami art. 50 ust. 1 pkt 5b) 

u.o.; 

a.3) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w 

opakowaniach i gospodarujących odpadami (stanowiący integralną część Bazy 

danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO), 

zgodnie z przepisami art. 50 ust. 1 pkt 3b u.o. potwierdzający że Wykonawca jest 

podmiotem uprawnionym do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym. 

a.4) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

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

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, 

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, 

na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

Wykonawcy; wzór Wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SWZ; 

a.5) wykaz sprzętu wymaganego do realizacji zamówienia wraz z informacją o 

posiadanej bazie magazynowo - transportowej wraz z informacją o podstawie 

dysponowania – oświadczenie Wykonawcy; wzór Wykazu sprzętu stanowi 

Załącznik nr 6 do SWZ; 

 

b) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, z powodów określonych w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ:  

 

b.1) oświadczenia Wykonawcy 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 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną 

ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 

oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej 

samej grupy kapitałowej; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ; 

b.2)   informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 

pkt 1 ustawy PZP, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem – 

w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną; 
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b.3)   informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 

pkt 2 ustawy PZP, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w 

stosunku do: 

• urzędującego członka organu zarządzającego Wykonawcy; 

• urzędującego członka organu nadzorczego Wykonawcy; 

• wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej; 

• komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej; 

• prokurenta; 

     - w przypadku Wykonawcy niebędącego osobą fizyczną; 

b.4)   informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 

pkt 4 ustawy dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej 

złożeniem; 

b.5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

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

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

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

 

3. Oświadczenie ESPD, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, stanowi podmiotowy środek dowodowy w myśl 

art. 127 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP w zakresie następujących podstaw wykluczenia z postępowania: 

1) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP; 

2) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka zapobiegawczego; 

3) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP dotyczącym zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia 

mającego na celu zakłócenie konkurencji; 

4) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP; 

5) art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP; 

6) art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. 

4. Zamawiający informuje, że instrukcję wypełniania ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD 

można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-

regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Zamawiający zaleca 

wypełnienie ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl/. W tym 

celu przygotowany przez Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w 

formacie *.xml, stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ, należy zaimportować do wyżej wymienionego 

serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego 

formularza ESPD, z zastrzeżeniem poniższych uwag: 

1) w Części II Sekcji D ESPD (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności 

Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim 

podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi 

podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast 

Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców 

odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części 

III; 

2) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich 

kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D; 

3) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić 

niewypełnioną. 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
http://espd.uzp.gov.pl/
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5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej: 

1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. b.2 – b.4, składa informację  

z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, 

inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w 

ust. 2 lit. b.2 – b.4 – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

2) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. b.5, składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego 

aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność 

gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia procedury – 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

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

dokumentów, o których mowa w ust. 5, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 

przypadków, o których mowa odpowiednio w art. 108 ust. 1 pkt 1-2 i 4 ustawy PZP, zastępuje je się 

odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod 

przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach, o których mowa w 

ust. 5. 

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 

aktualność. Ponadto Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

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

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 t.j.), o ile Wykonawca 

wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, dane umożliwiające dostęp do tych 

środków, oraz jeżeli podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść 

odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1. 

8. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń składanych przez Wykonawcę w 

postępowaniu, zastosowanie ma rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych 

oraz rozporządzenie w sprawie środków komunikacji elektronicznej. 

XI. POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJACH PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH 

ZASOBY 

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

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

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

2. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach podmiotów udostępniających 

zasoby, o których mowa w ust.1: 

1) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
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wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także bada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem Wykonawcy; 

2) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane; 

3) podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z 

Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną 

przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy; 

4) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 

aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu; 

5) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 

danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

3. 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 – zgodnie 

z Załącznikiem nr 3 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 

Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, 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; 

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

1) składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa ust. 3; 

2) składa, w terminie wskazanym w Rozdziale X ust. 2 SWZ, oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale X ust. 2 pkt 1 SWZ, potwierdzające 

brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby; 

3) składa, w terminie wskazanym w Rozdziale X ust. 2 SWZ, w odniesieniu do podmiotu 

udostępniającego zasoby podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale X ust. 

2 pkt 2 lit. b.2 – b.5 SWZ. 

 

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 
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2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o 

których mowa w Rozdziale X ust. 2 pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z 

którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - załącznik nr 9 do SWZ. 

 

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym wymiana informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

2. Środkami komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 1, są w niniejszym postępowaniu: 

1) poczta elektroniczna: beata.sakwerda@branice.pl; 

2) Platforma do obsługi postępowań przetargowych (dalej „Platforma”), dostępna pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/preda, 

- z zastrzeżeniem, iż oferta z załącznikami może zostać przekazana wyłącznie za pomocą 

Platformy. 

3. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy 

zakupowej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

(https://platformazakupowa.pl/pn/preda). 

4. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/preda Zamawiający może również komunikować się z 

wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej - beata.sakwerda@branice.pl. 

5. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 

Zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i 

formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 

6. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się 

datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana 

do zamawiającego. 

7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, o 

których mowa w niniejszej SWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 

https://platformazakupowa.pl/pn/preda . 

8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego przy komunikacji wynosi 500 MB. 

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody 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. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 

grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415). 

mailto:beata.sakwerda@branice.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/preda
https://platformazakupowa.pl/pn/preda
mailto:beata.sakwerda@branice.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/preda
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10. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 

bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system 

powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

11. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. 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 2020r. poz. 2452), określa niezbędne 

wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:  

- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel 

IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 

4, Linux, lub ich nowsze wersje,  

- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 

wersja 10 0., 

- włączona obsługa JavaScript,  

- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf. 

Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej kodowanie 

UTF8,  

- Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego 

Urzędu Miar. 

12. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści niniejszej 

SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 

dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek w tej sprawie wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o 

wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu powyżej, 

Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ. Przedłużenie terminu składania ofert 

nie wpływa na bieg terminu na złożenie przedmiotowego wniosku. 

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

zmienić treść SWZ. 

14. Wszelkie wyjaśnienia oraz zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z przedmiotowym postępowaniem będą zamieszczane na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania, o której mowa w Rozdziale I SWZ. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach 

zamówienia. 

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. Wraz z 

ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia o którym 

mowa w Rozdziale XI ust. 5 pkt 1 SWZ (jeżeli dotyczy); 

2) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, o którym mowa w 

Rozdziale XII ust. 4 SWZ (jeżeli dotyczy); 

3) dowód wniesienia wadium; 
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4) odpis lub informacja, o której mowa w ust. 4; 

5) stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument , o którym mowa w ust. 5  (jeżeli dotyczy). 

4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego 

zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z 

ofertą odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do 

złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane 

umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  

5. Jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której 

umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 4, 

Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument 

potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub podmiotu 

udostępniającego zasoby. 

6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 

wzorami, co najmniej co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

7. Ofertę, w tym oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 2 pkt 1 SWZ, oraz 

podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie o którym mową w art. 117 ust. 4 ustawy 

PZP oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz pełnomocnictwo składa 

się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym). 

8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien spełniać łącznie następujące wymagania: 

1) być utrwalony w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a 

także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym 

nośniku danych; 

2) umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej 

treści na monitorze ekranowym; 

3) umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku; 

4) zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych 

informacji. 

9. Jeśli dokumenty elektroniczne zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1913), Wykonawca powinien wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzec, że nie mogą 

one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje należy przekazać w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku oraz oznaczając go w systemie Platformy jako „dokument niejawny” (należy 

odznaczyć check box „Dokument jawny”).  

10. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie oraz postępując 

zgodnie z instrukcjami złożyć ofertę. 

11. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Do upływu terminu składania 

ofert Wykonawca może wycofać ofertę.  

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

złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu 

kosztów udziału w postępowaniu. 
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XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca podaje ceny jednostkowe brutto w każdej pozycji wskazanej w tabeli Formularza 

Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ. Cenę jednostkową brutto (kolumna nr 4)  

w każdej pozycji ww. tabeli należy pomnożyć przez przewidywaną ilość odpadów w ciągu trwania 

umowy wskazanych w kolumnie nr 3, a wynik z mnożenia wpisać w kolumnie nr 5 w każdej pozycji. 

Następnie zsumować wszystkie pozycje w kolumnie nr 5.  

2. Suma tak wyliczonych kwot stanowi cenę ofertową brutto zamówienia, którą Wykonawca wpisuje w 

pkt 1 Formularza Ofertowego. 

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

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami wzoru umowy.  

4. Stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu wynosi 8%. 

5. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji  

i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem okoliczności przewidzianych we Wzorze Umowy, 

stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. 

6. Cena oferty, w tym ceny jednostkowe, powinny być wyrażone w złotych polskich (PLN) z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

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

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

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 

do przedstawionej w niej ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.  

10. W ofercie, o której mowa w ust. 8, Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, 

bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie.  

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

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa w ust. 8. W 

przypadku, gdy wybór oferty prowadziłby do powstania takiego obowiązku Wykonawca winien 

odpowiednio zmodyfikować treść formularza.   

 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 100 000 zł 

(słownie: sto tysięcy 00/100 złotych); 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia 

upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 

oraz ust. 2 ustawy PZP. 

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

formach: 

1) pieniądzu;  
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2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 299). 

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy w Namysłowie oddział w Branicach na nr rachunku  

64 8867 0005 2001 0000 0055 0002. 

z dopiskiem „Wadium – nr postępowania” 

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

Zamawiającego. 

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

wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie wadium 

przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy PZP, bez potwierdzania tych 

okoliczności; 

2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do 

zapłaty całej kwoty wadium; 

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

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

ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);  

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

postępowania; 

6) beneficjentem gwarancji lub poręczenia jest: Gmina Branice; 

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający 

wymaga aby gwarancja lub poręczenie obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu 

gwarancji lub poręczenia) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 

8) musi zostać złożone w oryginale w postaci elektronicznej. 

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób 

nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub 

złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP. 

7. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy PZP, powoduje 

rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze 

środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy PZP. 

8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa PZP. 

 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert - przy 

czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert 

– tj. do dnia 27 lipca 2022 r. 

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

ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany okres, nie dłuższy niż 

60 dni. 
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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. Przedłużenie terminu związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności 

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

związania ofertą.  

 

XVIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 29 kwietnia 2022 r. do godziny 10:00. 

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania na Platformie. Ofertę wraz z 

załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/preda . 

3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert – w dniu 29 kwietnia 2022 

r. o godz. 10:10 – nie później jednak niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin 

składania ofert. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na Platformie informację o kwocie, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie informacje o: 

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

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XIX.   OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, 

 I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

oceny ofert: Cena (C) – waga kryterium 100%; 

2. Zasady oceny ofert w kryterium Cena (C) – waga 100% 

 

cena najniższa brutto* 

C = ------------------------------------------------   x 100 pkt x 100% 

             cena oferty ocenianej brutto 

 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

 

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez 

Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

2. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

zgodnie z zasadami arytmetyki. 

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

treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

4. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w 

Rozdziale XVII SWZ. Jeśli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku 

braku takiej zgody, Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, 

którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia 

postępowania. 
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5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

 

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 ustawy PZP. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 

podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i 

formie określonej w Rozdziale XXI SWZ  

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. 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. 

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

Zamawiającego. 

 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany przed zawarciem umowy do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, w 

wysokości 5% ceny całkowitej brutto (zamówienia podstawowego) podanej w ofercie . 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

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

formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 299.). 

4. Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy, którego 

numer zostanie podany Wykonawcy przed podpisaniem umowy. W przypadku wniesienia wadium 

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

zabezpieczenia. 

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

wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych) bez 

potwierdzania tych okoliczności; 
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2) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu zamówienia 

nie mogą zwalniać poręczyciela lub gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z poręczenia 

lub gwarancji; 

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

zapłaty całej kwoty zabezpieczenia; 

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

5) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji (datą lub 

zdarzeniem); 

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

postępowania; 

7) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Branice; 

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

wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu 

poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

Uwaga: Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca uzyska od Zamawiającego 

akceptację jej treści.  

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 

 

XXII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 

w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. 

3. Umowa oraz zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

 

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

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

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy PZP. Środki ochrony 

prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 

dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w 

art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

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

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy; 

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

obowiązany na podstawie ustawy PZP. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. Odwołanie w formie 

pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.), osobiście lub za 

pośrednictwem posłańca, natomiast odwołanie w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 
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4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało wniesione w formie pisemnej, przed 

upływem terminu 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. 

5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy PZP. 

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

7. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 

którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 

skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.) jest równoznaczne 

z jej wniesieniem.  

8. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w 

całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a 

także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części, z 

zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany. 

 

XXIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 –   Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)  

Załącznik 1.1. Raport miesięczny ilości [Mg] i rodzajów odebranych odpadów komunalnych z gminy 

Branice  

Załącznik 1.2.  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice - Uchwała 

Rady Gminy Branice Nr XXIII/218/2020 z dnia 24 sierpnia 2020r.  

Załącznik 1.3. Uchwała Rady Gminy Branice nr Nr XXIII/219/2020 z dnia 24 sierpnia 2020r. w 

sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów  

Załącznik 1.4. Uchwała Rady Gminy Branice Nr XL/426/2022 z dnia 21 lutego  2022r zmieniająca 

regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice 

Załącznik 1.5. Uchwała Rady Gminy Branice Nr XL/425/2022 z dnia 21 lutego  2022r zmieniająca 

określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

Załącznik 1.6. Regulamin PSZOK nr 63G/20 z 1 października 2020r. 

Załącznik nr 2 –   Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 –   Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

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

Załącznik nr 5 –   Wykaz usług 

Załącznik nr 6 –   Wykaz sprzętu 
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Załącznik nr 7 – Oświadczenie o braku przynależności  lub przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej  

Załącznik nr 8 –   Wzór Umowy 

Załącznik nr 9 -     Oświadczenie wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie 

 

Zatwierdzam: 

 

Kierownik Zamawiającego 
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