
 

 

 

   Ostróda, 30 kwietnia 2020 r. 

 

 

 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

1. W związku z koniecznością sprostowanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wystąpiła konieczność dokonania zmian w SIWZ na Odbiór i transport odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie 

Sektora V obejmującym gminę:  Miasto Iława w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2023r. 

(SOA.271.5.2020/Sektor V). 

2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

nr 2020/S 068-161805 z dnia 06.04.2020 r. Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o 

zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2020/S 

085-202648 z dnia 30.04.2020 r. 

3. Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, zamawiający wprowadza w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany: 

1) W rozdziale XIII (Termin oraz inne informacje dotyczące składania i otwarcia oferty) 

punkt 4 otrzymuje następującą treść:  

 

4. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert w 

dniu 06 maja 2020r. o godz.10:15 w siedzibie Zamawiającego w Ostródzie ul. 

Czarnieckiego 28 - sala konferencyjna nr 301, piętro III. 

 

 

4. Zamawiający zamieszcza informację o zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

na stronie internetowej, na której jest zamieszczona specyfikacja, zgodnie z art. 38 ust. 2 p.z.p. 

Zamawiający zamieszcza również informację o zmianie specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na Platformie znajdującej się pod adresem https://zg-ostroda.ezamawiajacy.pl na 

której również została zamieszczona specyfikacja. 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Zarządu Związku Gmin 

Adam Żyliński 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości zamówienia przekraczającej równowartości kwot z 

rozporządzenia wydanego na gruncie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 

 
 

na  
 

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i 

niezamieszkałych na terenie Sektora V obejmującym gminę:  
 Miasto Iława 

w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2023r. 

 

 
ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

 
sygnatura postępowania: SOA.271.5.2020/Sektor V 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Zatwierdził: Wiceprzewodniczący Zarządu Adam Żyliński 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
ZAMAWIAJĄCY 

 
Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”  

z siedzibą w Ostródzie,  
ul. Czarnieckiego 28,  

14-100 Ostróda 
NIP: 741 15 08 904  

Regon: 510407008 
Tel. 89 506 50 10,  

Mail: sekretariat@zg-ostroda.pl  
www.czystesrodowisko.eu 

 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej: Pzp lub ustawą) (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 

ze zmianami), a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami 

wykonawczymi.  

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39-

46 ustawy, w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej równej lub 

przekraczającej wyrażoną w złotych wartość kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje tzw. procedurę odwróconą 

określoną w art. 24 aa ustawy. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego tj. na tablicy 

ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego.   

Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o 

„Platformie zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację 

procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej 



 

 

 

służące w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń w tym jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia, zwane dalej „Platformą” lub „Systemem”. 

I. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze                           i 

transporcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i 

niezamieszkałych na terenie obejmującym gminę: Miasto Iława w okresie od 

01.06.2020 r. do 31.12.2023r. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ 

(oraz jako Załącznik nr 1 do Umowy). 

1. W ramach niniejszego zamówienia usłudze podlega odbiór odpadów 

komunalnych: 

1) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: 

a. odpady niesegregowane zmieszane – w każdej ilości, 

b. papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, bioodpady, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, popiół    z palenisk domowych - w każdej ilości, 

c. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - w 

ilości nie większej niż 0,5 m ³ na rok na właściciela nieruchomości. 

2) od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych: 

a. odpady niesegregowane zmieszane - w ilościach zadeklarowanych 
przez właściciela nieruchomości, lecz nie mniej niż minimalna 
pojemność pojemników lub worków przewidziana dla danego 

rodzaju nieruchomości w Regulaminie utrzymania czystości i 
porządku na terenie obowiązującym na terenie danej gminy; 

b. papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, bioodpady - w ilościach zadeklarowanych przez 
właściciela nieruchomości.  

3) od właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której 
zamieszkują mieszkańcy i w części nieruchomość, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w sposób określony  w pkt. 1 i 2 
powyżej. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również usługę wyposażenia nieruchomości w 

pojemniki i worki służące do gromadzenia odpadów i utrzymywania miejsc 
gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, w 

sposób i w zakresie opisanym w Dziale IV OPZ. 

II. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień 
publicznych, dot. warunków realizacji zamówienia w zakresie 

zatrudniania osób: 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę 

osoby bezpośrednio uczestniczące w wykonywaniu zamówienia, które 
zatrudnione będą na następujących stanowiskach: 

1) Kierowca pojazdu odbierającego odpady, 

2) Ładowacz/pomocnik, 

3) Dyspozytor/koordynator. 



 

 

 

2. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę 
wymagań dotyczących zatrudniania ww. osób. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

powyższych wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania powyższych wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu 

wykonywania świadczenia. 

3. Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że wśród osób, wymienionych w ppkt 1 

powyżej, w dniu zawarcia Umowy nie ma oraz podczas jej trwania nie będzie, 
osób zatrudnionych w oparciu o stawki niższe niż minimalne. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu nie później niż na jeden 

dzień roboczy przed podpisaniem Umowy listę zatrudnionych pracowników wraz 
z informacją o podstawie zatrudnienia pracowników oraz aktualizować tą listę w 

terminie 14 dni od wystąpienia zmiany w zatrudnieniu.  

5. Dla realizacji celów określonych w ppkt 1-4 na każde wezwanie Zamawiającego 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 14 dni wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie 

realizacji przedmiotu Umowy: 

a) oświadczenie Wykonawcy 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 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy;  

b) poświadczoną odpowiednio za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń (formularz ZUS ZUA), zanonimizowaną w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO oraz 
ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, za 
wyjątkiem imienia i nazwiska pracownika. 

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentów, o których mowa w ppkt 5, 
będzie podstawą do naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, a po  

naliczeniu kar umownych z powodu trzykrotnego naruszenia tego obowiązku - do 
rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

III. Kod CPV:  

90 51 20 00-9 usługi transportu odpadów 
90 51 10 00-2 usługi wywozu odpadów 

90 51 31 00-7 usługi wywozu odpadów z gospodarstw domowych 
90 50 00 00-2 usługi związane z odpadami 
34 92 84 80-6 pojemniki i kosze na odpady i śmieci 

IV. Termin realizacji zamówienia 

Termin świadczenia usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych do Instalacji: 

43 miesiące, od dnia 01 czerwca 2020r. do dnia 31 grudnia 2023r., przy 
czym: do 31 stycznia 2024r. - w zakresie przekazania Sprawozdania 
rocznego za 2023r. 



 

 

 

 
V. Wynagrodzenie 

Wynagrodzenie wykonawcy będzie wyliczane na podstawie ceny jednostkowej za 
1Mg odebranych odpadów zgodnie z ceną zaproponowaną, zgodną z formularzem 

ofertowym. 
VI. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
         Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów 
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

         Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 
1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
VII. Podwykonawcy 

1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia     podwykonawcy. 

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

firm podwykonawców. 
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania lub zaniechania osób, z których 
pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie 

zobowiązania powierza, jak za własne zachowanie (art.474 ustawy K.c.). 
4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 
podwykonawcę innym podwykonawcą lub zrezygnować                  z powierzenia 
wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych     w art. 22a ust. 1, 

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 (art. 36b ust. 2 

ustawy Pzp). 
6. Przepisy powyższych pkt  stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

 

VIII. Klauzula informacyjna RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego       i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 124 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że: 

1. administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Związek Gmin 
Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą             w Ostródzie 
14-100, ul. Czarnieckiego 28, 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Związku Gmin jest Pan Przemysław 
Gątowski, kontakt: iod@zg-ostroda.pl tel.89 506 50 10; 

3. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

mailto:iod@zg-ostroda.pl


 

 

 

publicznego pn: „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Sektora V 

obejmującym gminę: Miasto Iława w okresie od 01.06.2020 do 
31.12.2023r. nr SOA.271.5.2020/Sektor V„ , prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego; 
4. odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 

oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

5. obowiązek podania przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio 
Pani/Pana/Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w 
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 
z ustawy Pzp;   

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

7. posiada Pani/Pan/Państwo: 

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

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

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan/Państwo, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana/Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 
8. nie przysługuje Pani/Panu/Państwu: 

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

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

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
Klauzula RODO dotyczy także podwykonawców.  

 
 

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, W TYM PODSTAWY 

WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 Pzp. 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
 

1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 

ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy, 
 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 

332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 
978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 



 

 

 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z 

późn. zm.) – art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 
2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, 
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

 
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

 
1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów 

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 

Wykonawca spełni warunek jeżeli: 
 

1) Posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie: Miasta Iława 
 

2) Posiada wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 
odpadami (BDO) – w zakresie koniecznym do realizacji Umowy. 

 

1.2.2 sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 

Wykonawca spełni warunek jeżeli: 
1) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie 
mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) wraz z 
dowodem uiszczenia składki; 

2) posiada środki finansowe na rachunku bankowym lub spółdzielczej kasie    
oszczędnościowo  kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej  

300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). 
 
Jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w walutach 

obcych Zamawiający przeliczy ich wartość przyjmując średni kurs PLN od tej waluty 
podanej przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. 
 
1.2.3 zdolności technicznej i zawodowej: 

Minimalny poziom zdolności:  
Za spełnienie warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający 

uzna: 
1) wykonanie usługi, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, przynajmniej jednej usługi odbioru i transportu odpadów 

komunalnych o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) 
brutto i tonażu odebranych odpadów co najmniej 5 000 Mg.  

2) wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 

niżej wymienionym sprzętem:  
a. pojazdy: 



 

 

 

- co najmniej 2 pojazdami typu śmieciarka spełniającymi normę emisji spalin 
co najmniej EURO 4 lub równoważną przystosowanymi do odbierania 

zmieszanych odpadów komunalnych; 
- co najmniej 6 pojazdami typu śmieciarka z funkcją kompaktującą 

spełniającymi normę emisji spalin co najmniej EURO 4 lub równoważną do 
odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych gromadzonych w 
workach, zaś w przypadku certyfikowanych pojazdów dwukomorowych – za 2 

pojazdy może być uznany 1 pojazd (4 pojazdy jednokomorowe i 1 pojazd 
dwukomorowy, jednak w sumie nie mniej niż 5 pojazdów) oraz w przypadku 

certyfikowanych pojazdów trójkomorowych – za 3 pojazdy może być uznany 1 
pojazd (3 pojazdy jednokomorowe i 1 pojazd trójkomorowy, jednak w sumie 
nie mniej niż 4 pojazdy); 

- co najmniej 1 pojazdem małogabarytowym, tj. o masie dopuszczalnej do 7,5 
tony spełniającym normę emisji spalin co najmniej EURO 4 lub równoważną do 

odbioru odpadów z miejsc o ograniczonym dostępie; 
- co najmniej 2 pojazdami do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej 
(skrzyniowe) spełniającymi normę emisji spalin co najmniej EURO 4 lub 

równoważną;  
- co najmniej 2 pojazdami dostosowanymi do przewozu kontenerów 

wyposażonymi w urządzenie hakowe/bramowe spełniającymi normę emisji 
spalin co najmniej EURO 4 lub równoważną. 

b. baza magazynowo - transportowa: 

-  dysponuje bazą magazynowo - transportową usytuowaną w odległości nie 
większej niż 60 km od granicy Sektora V, 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. z 2013r. poz. 122). 
 
 Jeżeli Wykonawca wykonał zamówienie w walutach obcych Zamawiający przeliczy 

ich wartość przyjmując średni kurs PLN od tej waluty podanej przez NBP na dzień 
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

 
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia. 
4. 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 13–23 i ust. 5 pkt 1 i 4 Pzp. 
5. 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. 

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 



 

 

 

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 

nie ponosi winy. 
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie potwierdzają spełnienia przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w 

terminie określonym przez zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o których mowa w ust. 2. 

8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 
oraz 16–20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 Pzp, może przedstawić dowody na to, że 

podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania  jego  rzetelności,  w  
szczególności  udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem  lub  
przestępstwem  skarbowym,  zadośćuczynienie  pieniężne za doznaną krzywdę 

lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z  organami  ścigania  oraz  podjęcie  konkretnych  środków  

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie 

stosuje  się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 

zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu. 

9. Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jeżeli  Zamawiający,  uwzględniając  
wagę  i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające 
dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 

10.W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 24 Pzp, przed wykluczeniem 
Wykonawcy, Zamawiający  zapewnia  temu  Wykonawcy  możliwość  

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

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

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

12.Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą 
spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i 

dokumentach wyszczególnionych w rozdziale X SIWZ. Z treści załączonych 
oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki 
Wykonawca spełnił. 

13.Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

14.Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA 
 



 

 

 

 
UWAGA: 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 2017 roku poz. 1320 
ze zm.) Zamawiający jako środek komunikacji elektronicznej do złożenia 
JEDZ-a określa platformę e-Zamawiający (Marketplanet): 

 https://zg-ostroda.ezamawiajacy.pl    (dalej: Platforma). 
JEDZ należy złożyć wraz z ofertą zgodnie z instrukcją dla Wykonawcy 

dostępną na Platformie. 
 
ETAP I 

 
1.W celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, wykonawca składa wraz z ofertą (stanowiącą 
Załącznik Nr 2 do SIWZ): 
1) Oświadczenie Wykonawcy - JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA 

(JEDZ) – wg Załącznika nr 3 do SIWZ. Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć 
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, iż Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z 
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 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 2017 roku poz. 1320) i 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), Zamawiający jako środek komunikacji elektronicznej do złożenia JEDZ-a 
określa platformę e-Zamawiający (Marketplanet): https://zg-

ostroda.ezamawiajacy.pl.  JEDZ należy złożyć wraz z ofertą zgodnie z instrukcją dla 
Wykonawcy dostępną na Platformie. 

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
2)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie (JEDZ), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia; 

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby (zdolności) innych podmiotów, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w 

zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby (zdolności), warunków udziału w 
postępowaniu składa z ofertą jednolity dokument dla tego Wykonawcy. 
 

ETAP II  
 

2.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej i na 
Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. Wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcom wraz z 
informacją, o której mowa powyżej i stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. W przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem 
oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

https://zg-ostroda.ezamawiajacy.pl/
https://zg-ostroda.ezamawiajacy.pl/


 

 

 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia  - 
powyższy dokument należy przesłać za pośrednictwem platformy, poprzez zakładkę 

„Korespondencja”. 
3. Wymagana forma składanych dokumentów: 

1) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub 
elektronicznej. 

2) Za dokumenty złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem rozumie się dokumenty złożone w formie elektronicznej opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisane przez osoby umocowane 

do reprezentacji.  
 

ETAP III 

 
4.Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed 

udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych 
na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:  

 
UWAGA: Oświadczenia i dokumenty o których mowa w Rozporządzeniu o 

dokumentach – oświadczenia o braku wydania zakazu ubiegania się o zamówienie, 
KRK, ZUS itd. – oryginał (a więc z podpisem kwalifikowanym elektronicznym osoby 
od której dokument pochodzi) lub kopia (np. skan dokumentu)opatrzona podpisem 

kwalifikowanym wykonawcy jako potwierdzenie za zgodność z oryginałem. 
 

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem 

jej złożenia; 
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed dniem jego złożenia, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed dniem jego złożenia, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 
24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

5) aktualne decyzje o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie:   

Miasta Iława oraz  



 

 

 

6) aktualny wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 
odpadami (BDO) – w zakresie koniecznym do realizacji Umowy; 

7) oświadczenie, że przyczyn leżących po jego stronie nie miała miejsca sytuacja, 
w wyniku której nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, 
zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co 
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. Wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ, 
8) wykaz pojazdów używanych do realizacji umowy wraz ze wskazaniem: numeru 

rejestracyjnego pojazdu, danych technicznych pojazdu (marka, typ, rodzaj, 
EURO) wraz z danymi bazy magazynowo - transportowej. Wzór wykazu 
pojazdów i danymi bazy stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.  

9) wykaz usług (usługi) odbioru i transportu odpadów komunalnych o wartości co 
najmniej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) brutto i tonażu odebranych 

odpadów co najmniej 5 000 Mg. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 6 do 
SIWZ.  

10) dokument  potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 

zł (słownie: pięćset tysięcy zł  00/100) wraz z dowodem uiszczenia składki. 
11) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu; - w wysokości co najmniej  300.000,00 zł. (słownie: trzysta 
tysięcy złotych 00/100). 

 
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim wykonawca 
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą. W ramach niniejszego zobowiązania wykonawca 
zobowiązany jest wykazać, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w związku z tym, z oświadczenia 
powinno wynikać: 

1) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
2) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 

3) Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
Wzór zobowiązania stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium   
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 

1) pkt 4 ppkt 1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 
lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) pkt 4 ppkt 2 – 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 



 

 

 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
6.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Terminy określone w pkt 5 stosuje się. 
7.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu 
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

której dotyczy dokument wskazany w pkt 4 ppkt 1 składa dokument, o którym mowa 
w pkt 5 ppkt 1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w 

kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie 
wydaje się takich dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt 5 

stosuje się odpowiednio. 
8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 4 i 5, oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia 
lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień 
oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

9.Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
10.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy, kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – odpowiednio, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
11.Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i 

innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne 
niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 4, Załącznik nr 7 do SIWZ, należy 
złożyć w formie oryginału. 

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



 

 

 

13.W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w Rozdziale X SIWZ 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. 

14.W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zażądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 
 

XI. ZASADY WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ WYKONAWCÓW O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 
 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 
23 ustawy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub 
więcej wykonawców pod warunkiem, że spełnione będą następujące wymagania: 

1)wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika. 
Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, 

których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa 
udzielała osoba inna niż uprawniona do reprezentowania podmiotu z mocy prawa lub 
umowy spółki, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwa do dokonania tej 

czynności; 
2)pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo 

reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o 

udzielenie zamówienia należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej 
notarialnie; 
3)pełnomocnictwo to powinno wyraźnie wskazywać: 

a)jakiego postępowania dotyczy, 
b)jakie podmioty występują wspólnie, 

c)kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcję pełnomocnika, 
d)jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik, 
e)na jaki okres jest udzielone; 

4)jeżeli pełnomocnik ma być uprawniony do wykonywania czynności nie tylko w 
imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie, lecz również w imieniu 

każdego z tych wykonawców z osobna, to należy taką informację zamieścić w treści 
pełnomocnictwa; 
5)w przypadku, gdy wykonawca nie złoży w ogóle lub złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wezwie tego wykonawcę do ich złożenia w trybie art. 26 ust. 3a ustawy, 
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania; 
6)wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z 
pełnomocnikiem, którego dane: adres email do korespondencji pisemnej należy 

wpisać w formularzu oferty. 
 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. ZMIANA I WYCOFANIE 
OFERTY 

1. Oferta musi zawierać:  

1.1. formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do SIWZ; 
1.2. JEDZ – Załącznik Nr Nr 3 do SIWZ; 



 

 

 

2.Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy 
eZamawiający(Marketplanet):https://zg-ostroda.ezamawiajacy.pl – ofertę należy 

złożyć zgodnie z instrukcją dostępną na w/w platformie. 
3.Wykonawca składający ofertę w formie elektronicznej, musi posiadać konto na 

platformie e-Zamawiający (Marketplanet), wówczas ma dostęp do formularzy: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty. 
4.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 

elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty 

opisany został w Regulaminie korzystania z Platformy Marketplanet. Ofertę należy 
złożyć w oryginale. 
5.Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie 
wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).   

6.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). 
7.Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w 
ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego 

do oferty. 
8.Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę za pośrednictwem Formularza zmiany lub wycofania oferty na platformie e-
Zamawiający (Marketplanet). Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w 

Instrukcji użytkownika dostępnej na platformie e-Zamawiający (Marketplanet).  
9.Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 
zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

10.Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

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

12.Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
13.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty.  
14.Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy oferty 
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu 

od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli 
Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane 
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca, podjął 
niezbędnie działania w celu zachowania ich poufności.  
Uzasadnienie zastrzeżenia ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek 

określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja: 
- ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa, 

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 



 

 

 

15. Do oferty należy załączyć, jeżeli dotyczy: 
1) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie mowa i współpracy. 
Dokument, z którego wynika umocowania do reprezentowania wszystkich 

Wykonawców musi być złożony w oryginale w postaci elektronicznej z 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu 
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 

2) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy. Dokument, z którego 
wynika umocowania do reprezentowania Wykonawcy musi być złożony w postaci 

dokumentu elektronicznego w oryginale lub w postaci elektronicznej kopii dokumentu 
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 
3) Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze 
zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w 

postaci dokumentu elektronicznego w oryginale lub elektronicznej kopii dokumentu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. 

 

XIII. TERMIN ORAZ INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA I OTWARCIA 
OFERTY 

 
    1.Zamawiający jako środek komunikacji elektronicznej do złożenia oferty określa 

platformę e-Zamawiający (Marketplanet).  

2. Ofertę należy złożyć, do dnia 06 maja 2020 r., do godz. 10:00.  
3. Za datę przekazania oferty w formie elektronicznej przyjmuje się datę przekazania 

jej na platformę e-Zamawiający (Marketplanet).  
4. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert w 

dniu 06 maja 2020r. o godz.10:15 w siedzibie Zamawiającego w Ostródzie ul. 
Czarnieckiego 28 - sala konferencyjna nr 301, piętro III.  
5.Informacja z otwarcia Ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz na Platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze 
„Informacja z otwarcia ofert" i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 Pzp. 

 
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY. 

1.Wykonawca poda w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) cenę brutto 

zamówienia, którą stanowić ma ostateczna wartość zamówienia brutto wskazana w 
formularzu cenowym. Cena winna być podana cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku 

i słownie w złotych polskich. 
2.Cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia powinna zawierać 
wszystkie koszty, jakie będzie musiał ponieść Zamawiający, z uwzględnieniem 

podatku od towarów i usług (VAT) oraz z uwzględnieniem ewentualnych upustów i 
rabatów. 

3.Ceny jednostkowe, określone w formularzu cenowym, pozostaną niezmienne w 
całym okresie obowiązywania Umowy. 
4. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty. 

5. Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.). 

 
XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WAGI TYCH KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY 

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

oceny ofert: 
 



 

 

 

1) Cena oferty  - 60 % 
2) Dodatkowy odbiór elektroodpadów – 20% 

3) Termin płatności faktury - 20 % 
 

2. Sposób oceny ofert: 
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów 
przyznanych przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ustaloną 

punktację do 100 (100 % = 100 pkt): 
 

2.1 Punkty za kryterium „cena” (C) zostaną obliczone wg następującego wzoru: 
 
Cena brutto oferty najniższej niepodlegającej odrzuceniu 

----------------------------------------------------------------- x100 x 60 %  Cena brutto 
oferty badanej niepodlegającej odrzuceniu 

                                                            (waga kryterium) = ilość punktów 
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po    
przecinku. 

 
 

2.2.Punkty za kryterium „Termin płatności faktury” (T) zostaną przyznane przez 
Zamawiającego, w skali punktowej od 0 do 20. 20 punktów odpowiada 20% wadze 
tego kryterium (1 pkt =1% wagi).  

 
Wykonawca oferuje termin płatności faktury: 

 14 dni od chwili jej doręczenia. Podstawę do wystawienia 
faktury jest zaakceptowanie przez zamawiającego Raportu, o którym mowa w § 8 

ust. 2 projektu umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ, za ostatni miesiąc po 
wykonaniu usługi – 5 pkt. 

 21 dni  od chwili jej doręczenia. Podstawę do wystawienia 

faktury jest zaakceptowanie przez zamawiającego Raportu, o którym mowa w § 8 
ust. 2 projektu umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ, za ostatni miesiąc po 

wykonaniu usługi – 15 pkt 
 30 dni od chwili jej doręczenia. Podstawę do wystawienia 

faktury jest zaakceptowanie przez zamawiającego Raportu, o którym mowa w § 8 

ust. 2 projektu umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ, za ostatni miesiąc po 
wykonaniu usługi – 20 pkt. 

 
* pod pojęciem dnia Zamawiający rozumie dzień kalendarzowy. 
 

2.3.Punkty za kryterium „Dodatkowy odbiór elektroodpadów” (E) zostaną przyznane 
przez Zamawiającego, w skali punktowej od 0 do 20. 20 punktów odpowiada 20% 

wadze tego kryterium (1 pkt =1% wagi). 
 
Wykonawca oferuje następujące częstotliwości odbioru zużytego sprzętu 

elektrycznego oraz elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych oraz domków 
letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe będzie wynosiła:  
 
□ 3 razy w roku - 5   pkt 

□ 4 razy w roku - 10 pkt 
□ 5 razy w roku - 20 pkt 

 



 

 

 

W przypadku 6 miesięcy obowiązywania Umowy w roku 2020 deklaracja dotyczy 
pełnej częstotliwości kursów. 

 
2.4  Punkty za wszystkie kryteria podlegają zsumowaniu tj. C+ T + E = Łączna liczba 

punktów.  
 

XVI. ZAMAWIAJĄCY  WYMAGA WNIESIENIA WADIUM 

 
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00 zł (pięćdziesiąt 

tysięcy złotych 00/100) 
2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
2.1 pieniądzu, 

2.2 poręczeniach bankowych lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

2.3 gwarancjach bankowych, 
2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 
2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 

 
3.Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: Bank/oddział: Millennium nr rachunku: 50 1160 2202 0000 0003 

1688 0959 z adnotacją:  „wadium na przetarg – odbiór odpadów komunalnych z 
terenu gmin wchodzących w skład Sektora V – 2020-2023r., nr SOA.271.5.2020”. 

4.Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 
1)pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został 

załączony do oferty; 
2)innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium 
został złożony w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym wraz z ofertą. 
5.Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) 

przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający 
jego identyfikację. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde 
pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, 

zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 
okolicznościach określonych w art. 46 Pzp. 

6.W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji wadialnej przez konsorcjum, 
w dokumencie gwarancji winny być wskazane podmioty należące do konsorcjum lub 
co najmniej informacja, że zleceniodawca gwarancji składa ofertę w ramach 

konsorcjum, a fakt ten został zaakceptowany przez gwaranta. 
 

7. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 
 
8.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków 

pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 
niniejszego rozdziału SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed 

upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 
 
9.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną 

formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana 
za odrzuconą. 

 
10.Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy niezwłocznie po: 



 

 

 

a) upływie terminu związania ofertą, 
b) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, 
c) unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

 
11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie ust. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 

jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 
terminie określonym przez Zamawiającego. 

 
12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 
Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
jego wniesienia żądano. 

 
13. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy, który 
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zwraca wadium 

wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11 i 12. 
 
14. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz 

z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: 
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 
15. Wadium Wykonawcy zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z 
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o 
którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, chyba 
że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

 
XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem 
terminu składania oferty. 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do 
zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że 
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3.Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje 
utraty wadium. 
4.Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

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

przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 



 

 

 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
XVIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW 
 

1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość 
przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień 

oraz informacji: 
1.1.Elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: 
https://zg-ostroda.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. 

2.  Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
przekazywanym na Platformę przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. 

3. Ogólne zasady korzystania z Platformy: 
3.1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu 
na subdomenie;  https://zg-ostroda.ezamawiajacy.pl 

3.2. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie 
przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie 

powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. 
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-
mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje 

regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.  
3.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W 

związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu 
niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci 

elektronicznej.  
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma 
informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy 

skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.  
3.4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w 

postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności 
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz 

informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki 
„Korespondencja”. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy przez opcję „zadaj pytanie lub 
przy użyciu zakładki „Korespondencja”. W celu zadania pytania Zamawiającemu, 

Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to 
otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot 

pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym 
z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie 
wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane".  

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na  6 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli  wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 



 

 

 

5. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź 
informacje o dokonaniu modyfikacji SIWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej. 
6. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z 

zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą 
rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa  tel. +48 225768790 (infolinia 
dostępna w dni robocze, w godzinach 900 - 1700 ) e-mail: oneplace@marketplanet.pl 

7. Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1320) - zwane dalej „Rozporządzeniem" określa dopuszczalny 
format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako: 

7.1. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, 
7.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy 

będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie 
zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem. 
8. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne 

wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.: 
8.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie 

mniejszej niż 512 kb/s; 
8.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB 
Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac 

Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 
8.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, 

najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 
8.4. Włączona obsługa JavaScript; 

8.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w 
formacie .pdf. 
9. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne 

umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 
9.1. Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer 

lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta. 
9.2. Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również 
zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, 

pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz 
obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy 

eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: 
wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze. 
9.3. Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir 

Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w 
platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać tutaj. Po 

zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować 
bieżącą stronę. 
 9.4. Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności 

podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera. 
Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdą Państwa na 

stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-
ponizsze-kroki 
 

10. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne 
formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, 

odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, 

http://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje/


 

 

 

wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, 
xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. 

11. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na 
temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: 

11.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, 
widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość 
otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po 

upływie terminu otwarcia ofert. 
12. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny 

czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego 
odpowiednim źródłem czasu. 
13. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji: 

13.1. W przypadku składnia Oferty w postaci elektronicznej oryginał dokumentu 
wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa 
załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj 
dokument".  

 
 

XIX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami 

w zakresie procedury. – Ewelina Rosołowska; 
e-mail:ewelina.rosolowska@zg-ostroda.pl; 

w zakresie merytorycznym: Krystyna Dobkiewicz; 
e-mail: dobkiewicz@czystesrodowisko.eu. 

 
XX. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 

każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a 
w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności 
lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności; 

4) unieważnieniu postępowania; 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa powyżej na stronie 
internetowej. 
 

XXI. ZAWARCIE UMOWY 
1. Miejsce i termin zawarcia umowy zamawiający określi na podstawie art. 94 

ustawy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. 
2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w 

art. 94 ust. 1 ustawy, jeżeli: 

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna 
oferta; 



 

 

 

2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego 
wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba 

ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

4. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy w spawie 
zamówienia publicznego przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Urzędowi Publikacji  Unii Europejskiej. 
5. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności istotna zmiana postanowień 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy. 
 

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

 
1. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania 

umowy. 
2.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 

chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 
93 ust. 1 Pzp. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego tzw. Procedury 

odwróconej, Zamawiający dokona badania i oceny oferty następnej, będącej kolejną 
najkorzystniejszą z badanych. 
3.Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 

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

4.W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać 

strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do 
wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 

oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 
konsorcjum przez  któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

5. Najpóźniej na dzień przed podpisaniem Umowy Wykonawca składa oświadczenie 
– wykaz osób zatrudnionych, zgodnie z Działem II SIWZ.  

6. Najpóźniej na dzień przed podpisaniem Umowy Wykonawca wyznaczy na piśmie 
koordynatora do spraw bieżącej realizacji Umowy. 
 

XXIII. ZAMAWIAJĄCY  WYMAGA  WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 

 
1.Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

 
Sposób obliczenia wysokości ceny dla obliczenia zabezpieczenia opierał się będzie na 

szacunku ilości odpadów z lat ubiegłych w stosunku miesięcznym oraz ceny ofertowej   



 

 

 

(43 miesiące x 825,34. Mg szacunkowa miesięczna ilości odpadów w poprzednim 
okresie w Sektorze V x oferowana cena za 1 Mg).  

 
W latach 2017, 2018 oraz 2019 mieszkańcy gmin wchodzących w skład Sektora V 

wytworzyli 29.712,12. Mg odpadów, co daje w stosunku miesięcznym 825,34. Mg. 
 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w 

następujących formach: 
a) pieniądzu, wpłaconym na rachunek bankowy Zamawiającego:  Bank Millennium 

50 1160 2202 0000 0003 1688 0959,  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, o 
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 359, z późn. 

zm.). 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej 

powinno zostać wpłacone przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek 
bankowy.  
4.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca winien wnieść przed 

podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu jej zawarcia. 
 

XXIV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 8 do 
SIWZ. 
 

 
XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują 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 ustawy PZP przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy, jak dla postępowań powyżej kwoty 
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy. 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5. 
 

Odwołanie 
 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 

zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać 
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 

faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 



 

 

 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo 
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

5. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia 
odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na 

podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 
Ustawy. 

6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza 
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w 
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

7. Na czynności, o których mowa w ust. 6, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 
art. 180 ust. 2.ustawy. 

8. Odwołanie wnosi się: 
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony 

w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w 
inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony 
w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w 
inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej 
– jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 8 i 9 wnosi się: 
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 
 11. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub 
mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach 
dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie 

później niż w terminie: 
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od 
dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez 
ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia z uzasadnieniem; 
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 



 

 

 

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia; albo 

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu 
zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie 

negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia; albo 
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, 

które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez 
ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę. 
12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może 
przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 

13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg 
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę 
orzeczenia. 

 
Skarga do sądu  

1.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 
2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o 
apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

3.. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania zamawiającego. 

4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.  
Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego 

właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
5. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes 
Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do 

czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze. 

6. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie 
zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie 

orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 
7. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć 

żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 
 8. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub 
niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie 

uzupełniła w terminie. 
9. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, 

sąd na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane 
na posiedzeniu niejawnym. 
10. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni 

od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. 
11.  Ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na: 

1) wykonawcy, który ją złożył, jeżeli jest stroną postępowania albo interwenientem; 



 

 

 

2) zamawiającym, jeżeli wykonawca, który złożył ofertę, nie jest stroną postępowania 
albo interwenientem. 

12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca 
od dnia wpływu skargi do sądu. 

13. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku 
uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do 
istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. Przepisy art. 192–

195 stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 
r. – Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się. 

14. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia 
postępowania, sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie 
lub umarza postępowanie. 

15. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania. 
16. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając 

wysokość kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez 
strony w związku z rozpoznaniem odwołania. 
17.  Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie 

przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu. 
18. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio 

przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w 
dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. 
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