
 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

 

na 

„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Gminy Polanica – Zdrój” 

Znak sprawy: MZK 1/2022 

 

 

Integralną część niniejszej SWZ stanowią: 

− Formularz ofertowy  - Załącznik nr 1 

− Oświadczenie art. 125 ust. 1 Pzp  - Załącznik nr 2 

− PPU  - Załącznik nr 3 

− Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 4 

− Oświadczenie o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej –  

Załącznik nr 5 

− Identyfikator postępowania – Załącznik nr 6 

 

                                                                                                                                  Z A T W I E R D Z A M 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ. Wykonawca 

ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty 

nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. ul. 

Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój 

2. Numer tel.: tel. 74 865 17 80 

3. Adres poczty elektronicznej: mzk@mzk-polanica.pl 

4. Adres strony internetowej: https://www.mzk-polanica.pl/ 

 

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

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

 

Niezależnie od powyższego wszelkie oświadczenia, dokumenty lub informacje pod ww. adresem, 

Zamawiający zamieści je na: https://www.mzk-polanica.pl/ 

III. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym  bez 

negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „Pzp”]. 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Gminy 

Polanica – Zdrój, w tym odebranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Polanica - Zdrój (odbiór u źródła) oraz zebranych uprzednio w Punkcie Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

2. Wymagania które musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia oraz szczegółowe wymagania, 

parametry techniczne, wyposażenie oraz warunki gwarancji i serwisu jakie musi spełniać i posiadać 

oferowany przedmiot zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 

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

1) kod określający przedmiot główny zamówienia: 

90.50.00.00-2 usługi związane z odpadami 

2) kody uzupełniające: 

90.51.00.00-5 usuwanie i obróbka odpadów 

90.51.40.00-3 usługi recyklingu odpadów 

90.53.30.00-2 usługi gospodarki odpadami 

4. Zamówienie podzielone jest na dwie części: 

Część 1 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

Część 2 – odpady zbierane selektywnie określonego szczegółowo w Załączniku nr 1 oraz nr 4 do 

SWZ. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej na jedną lub dwie części. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia. 

8. Zamawiający, na podstawie art. 441 PZP przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w zakresie 

zwiększenia ilości odpadów podlegających zagospodarowaniu w toku realizacji zamówienia, 

9. Wymagania dotyczące zatrudnienia art. 95 
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Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób bezpośrednio wykonujących czynności w zakresie procesu zagospodarowania 

dostarczonych odpadów komunalnych, tj. przyjęcie dostarczonych odpadów, ważenie dostarczonych 

odpadów, odzyskiwanie, poddawanie recyklingowi oraz unieszkodliwianie dostarczonych odpadów, o 

ile mieszczą się one w zakresie czynności o których mowa w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. 

10. Przedmiotowe środki dowodowe – nie dotyczy 

 

V. Termin wykonania zamówienia 

1. Realizacja zamówienia w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych nastąpi przez okres 2 

miesięcy od dnia zawarcia umowy, który rozpocznie swój bieg nie wcześniej niż 1 maja 2022 roku, a 

nie później niż 31 maja 2022 roku. 

2. W przypadku, gdy kwota łącznego wynagrodzenia zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym 

terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu 

realizacji zamówienia. 

 

VI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone 

do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ. 

 

VII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie 

komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i 

organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,   

a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu: 

1.1. miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl  

1.2. ePUAP-u: /MZKPolanica/domyslna 

1.3. poczty elektronicznej: mzk@mzk-polanica.pl 

2. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: 

mzk@mzk-polanica.pl. W temacie pisma należy podać numer referencyjny postępowania.  

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

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

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

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

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje 

się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

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

i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

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

podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:mzk@mzk-polanica.pl
mailto:mzk@mzk-polanica.pl


 

4 

 

informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich 

przekazania na skrytkę Zamawiającego: /MZKPolanica/domyslna 

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i 

załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza 

dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). 

Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej 

korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający  

i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia lub numerem referencyjnym postępowania. 

9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-

mail: mzk@mzk-polanica.pl. 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji 

związanych z prowadzonym postępowaniem, w przypadku wskazania przez Wykonawcę  

w ofercie np. błędnego adresu poczty elektronicznej. 

11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania  

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) 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.  

z 2020 r., poz. 2415). 

 

 

VIII. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z 

sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp. 

Nie dotyczy 

 

IX. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

Marcin Moskal 

e-mail: marcin.moskal@mzk-polanica.pl 

tel. 607580404 

 

X. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 29.04.2022 r. 

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

ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

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

Wykonawcę pisemnego (t .j. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, 

które można odczytać i powielić) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

 

mailto:mzk@mzk-polanica.pl


 

5 

 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferty należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu. Złożenie Formularza Oferty przez Wykonawcę, który 

składa ofertę w postaci elektronicznej, Zamawiający uzna za wiążące. 

3. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) muszą zostać 

podpisane kwalifikowanym elektronicznym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

4. Oferta powinna być: 

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ, 

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ, 

c) podpisana kwalifikowanym elektronicznym podpisem lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

5. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików 

muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 

(eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

6. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w 

formacie XAdES. 

7. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

8. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu. 

9. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim. W 

przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż polski, Wykonawca 

zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

10. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem 

oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę 

ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach 

lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

11. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, przy wykorzystaniu ogólnie dostępnych formatów 

danych, w szczególności w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .xlsx, .xml, .rtf, .xps, .odt. 

12. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę 

umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.  

13. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 

Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w 

Formularzu Ofertowym. 
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14. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

1) odpis lub informację z krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że 

Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a 

Wykonawca w Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w 

odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak 

również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby; 

2) Pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu 

udostępniającego zasoby, chyba że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o 

których mowa w ppkt 1) ; 

3) Pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

4) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z 

uwzględnieniem postanowień Rozdziału XIX SWZ; 

5) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp. - dotyczy ofert składanych przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

6) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

dokumenty, o których mowa w art. 118 ust. 3 Pzp.  

15. Oferta oraz oświadczenia, o których mowa w pkt 14 muszą być złożone w oryginale. 

16. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 

składana oferta. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa 

sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia 

sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które 

to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub osobistym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego 

uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem lub w postaci elektronicznej podpisem 

zaufanym lub osobistym. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 

upełnomocnionego. 

 

XII. Sposób oraz termin składania ofert 

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

wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty 

Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  

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

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

w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

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

wycofać złożonej oferty. 

4. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w rozdziale XI SWZ dokumenty. 

5. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.  

6. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia. 
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7. Dokumenty „stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym pliku 

wraz z jednoczesnym zaznaczeniem, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa. 

8. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 31.03.2022 r., do 

godziny 10:00. 

9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

10. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.  

 

XIII. Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2022 r., do godziny 10:30. 

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania.  

3. Przed otwarciem ofert Zamawiający na stronie internetowej Postępowania poda kwotę jaką 

zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.  

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej Postępowania 

informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 P.z.p.  

 

XIV. Podstawy wykluczenia  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, 

Wykonawcę̨: 

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

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

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

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 

ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 

1559 i 2054),  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępczego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 

karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 

na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 

2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

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

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270– 277d Kodeksu karnego lub 

przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
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2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 

w ppkt 1); 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok Sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz 

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się̨ o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 

szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 

lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, ze przygotowali te 

oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z 

Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 

być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

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

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

XV. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 

 

XVI. Podmiotowe środki dowodowe 

1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw 

wykluczenia. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym środkiem 

dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu 

w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci 

elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym), zgodnie z zasadami określonymi 

w Rozdziale VIII i XII.  

4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, 
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aktualnych na dzień złożenia  podmiotowych środków  dowodowych oraz uprzednio 

oświadczenia/oświadczeń, o których nowa w pkt 2.  

5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, o którym mowa w pkt 4 zobowiązany jest do 

złożenia: 

1) oświadczenia/oświadczeń, o których nowa w pkt 2; 

2) podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 6. 

6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia Wykonawca składa: 

1)  informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:  

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej „ustawą”,  

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka karnego,  

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym 

Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty 

częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 

Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ; 

3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 

wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:  

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,  

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,  

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,  

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 6 ppkt 1) – 

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 pkt 6 ppkt 1). 

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

przed jego złożeniem.  

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

dokumentów, o których mowa w pkt 6 ppkt 1 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 

wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy Pzp, zastępuje się je 

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

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

zamieszkania Wykonawcy. Postanowienia pkt 8 stosuje się. 

 

XVII. Sposób obliczenia ceny 

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od 

towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT). 

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

przecinku. 

3. Cena winna obejmować wszystkie składniki, zobowiązania i koszty związane z wykonaniem 

zamówienia. 

4. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą 

dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. 

Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług 

(VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie 

ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 Pzp w związku z art. 

223 ust. 2 pkt 3 Pzp). 

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

6. Jeżeli złożona zostanie oferta, której, wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, dla celów 

zastosowania kryteriów ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w ofercie ceny kwotę 

podatku od towarów i usług, które miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W 

ofercie Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić 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 objętych obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez 

kwoty podatku; 

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

miała zastosowanie. 

 

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

 

1. Wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu w zakresie każdej z części dokonany zostanie na 

podstawie niżej przedstawionych kryteriów: 

 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium 

1 Cena oferty brutto (C) 60,00% 

2 Koszt transportu odpadów (K) 40,00% 

 

Oferty ocenione zostaną wg poniższego wzoru: 

P = C + K 
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gdzie: 

P  –  liczba punktów oferty badanej, 

C – liczba punktów w kryterium „Cena oferty brutto”, 

K – liczba punktów w kryterium „Koszt transportu odpadów”. 

 

2. Obliczenie ceny (C) zagospodarowania odpadów nastąpi w oparciu o podaną w ofercie cenę łączną 

za zagospodarowania odpadów objętych niniejszym zamówieniem, zarówno w maksymalnym 

zakresie podstawowym jak i opcyjnym wynikającym z  uprawnień o których mowa w § 13 ust. 1 

wzoru umowy. 

 

Cena łączna obejmować będzie: 

1) sumę cen za zagospodarowanie maksymalnego wolumenu poszczególnych frakcji odpadów 

wyszczególnionych w Rozdziale IV ust. 4 OPZ właściwych dla zamówienia podstawowego, 

2) cenę za realizację maksymalnego zakresu zamówienia w zakresie opcyjnym, wynikającą z 

uprawnienia o którym mowa w § 13 ust. 1 wzoru umowy (25% wartości o której mowa powyżej w 

pkt 1), 

W oparciu o cenę łączną nastąpi ocena ofert z wykorzystaniem następującego wzoru: 

C łączna min 

C =    -------------------------- x 100 pkt x 60 % 

  C łączną b  

gdzie: 

   C - liczba punktów, jaką uzyskała oferta badana w kryterium „cena zagospodarowania  

   odpadów” 

   C łączna min - cena łączna realizacji zamówienia przy przyjęciu oferty z najniższą ceną łączną  

C łączną b - cena łączna realizacji zamówienia przy przyjęciu ofert z badaną ceną łączną 

 

3. Obliczenie kosztu transportu odpadów (K) nastąpi w oparciu o podane w ofercie (wykazie 

instalacji) adresy instalacji przeznaczonych do zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów 

komunalnych podlegających transportowi przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

zadeklarować w formularzu ofertowym odległość pomiędzy: 

1) instalacją komunalną a 

2) stacją przeładunkową  Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. ul. 

Polna 1, 57-320 Polanica-Zdrój (MZK) 

Odległość należy zmierzyć jako najkrótszą długość trasy drogami publicznymi (nie drogami 

wewnętrznymi polnymi itp. dla pojazdów o masie całkowitej 10 t i więcej) od instalacji do MZK. 

Odległość należy zmierzyć za pomocą Google Maps dostępnej pod linkiem: 

https://www.google.pl/maps/preview. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji wskazanej 

przez Wykonawcę odległości. 

 

4. Na potrzeby oceny ofert z wykorzystaniem kryterium - koszt transportu odpadów (K), 

Zamawiający zastrzega, że każda frakcja odpadów wskazana w Rozdziale III OPZ może być 

przyjmowana od Zamawiającego wyłącznie w jednym miejscu (instalacji).   

5. W ramach niniejszego kryterium, w oparciu o wykaz instalacji wskazany przez Wykonawcę w 

ofercie, ocena ofert nastąpi z wykorzystaniem następującego wzoru: 
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Ktrans = (TF1 x C kmF1  x M Fmax1 ) + ([TF2 x C kmF2  x M Fmax2) + … + (TFx x C kmFx  x M Fmax(X))  

gdzie: 

Ktrans –  koszt transportu odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej MZK do instalacji 

wskazanych przez Wykonawcę w ofercie 

F1, F2, F(x) – kolejne frakcje odpadów podlegające transportowi przez Zamawiającego, a w konsekwencji 

zagospodarowaniu w ramach niniejszego zamówienia. Frakcje odpadów podlegające transportowi przez 

Zamawiającego wymienione są w Rozdziale IV OPZ oraz w Formularzu oferty.  

TF1, 2, (x) – odległość pomiędzy stacją przeładunkową MZK  a instalacją przeznaczoną do 

zagospodarowania określonej frakcji odpadów (F1, F2, F(x)). 

C kmF1, 2, (x)  – średnia cena przewozu 1 Mg odpadów na odległość 1 km, wskazana w Formularzu Oferty 

oraz w § 7 ust. 6 umowy 

M Fmax1, M Fmax2, M Fmax(x)  – maksymalna masa odpadów określonej frakcji odpadów (F1, F2, F(x)) 

stanowiąca sumę maksymalnej wielkości strumienia danej frakcji dla zamówienia podstawowego 

wskazanej w Rozdziale IV ust. 4 OPZ powiększonej o maksymalny zakres opcyjny wynikający z 

uprawnienia o którym mowa w § 13 ust. 1 wzoru umowy (25% zwiększenia strumienia w okresie 

realizacji zamówienia podstawowego wskazanym w §2 ust. 1 wzoru umowy) 

Oferty ocenione z wykorzystaniem ww. wzoru następnie zostaną porównane w zakresie korzyści 

transakcyjno- kontaktowych w celu ustalenia tego, która z nich jest najkorzystniejsza, z wykorzystaniem 

następującego wzoru: 

 

𝑲

=
𝑲 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔 𝒎𝒊𝒏

𝑲 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔 𝒃
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒌𝒕 𝒙 𝟒𝟎% 

K  - liczba punktów, jaką uzyskała oferta badana w 

kryterium „koszt transportu odpadów” 

K trans min - koszt realizacji zamówienia przy przyjęciu 

oferty z najniższym kosztem transportu odpadów 

komunalnych  

K trans b - koszt realizacji zamówienia przy przyjęciu ofert 

z badanym kosztem transportu odpadów komunalnych  

 

 

XIX. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota. 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 

 

XX. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5% ceny za realizację 

zamówienia gwarantowanego (podstawowego).  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach 

określonych w art. 450 ust .1 Pzp. 
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3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 450 ust. 2 

Pzp. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego: PKO Bank Polski S.A. 19 1020 3668 0000 5102 0463 0747 a 

wnoszone w innej formie należy składać w: Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z 

o.o. ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój. 

5. Zabezpieczenie należy wnieść w całości przed zawarciem umowy. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy: 

1) Nazwę wykonawcy i jego siedzibę (adres) – zgodne z informacjami podanymi w ofercie, 

2) Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego), 

3) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, 

4) Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

5) Sformułowanie zobowiązania Gwarant do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia 

kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty Beneficjenta. Ponadto Gwarant nie może 

uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od 

przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. Dodatkowo zgodnie z opinią Urzędu Zamówień 

Publicznych wniesione zabezpieczenie musi umożliwiać Zastanawiającemu zaspokojenie jego 

roszczeń wynikłych z niewłaściwego wywiązania się Wykonawcy z zobowiązań określonych 

treścią umowy w sprawie zamówienia publicznego, poprzez pokrycie tych roszczeń z kwoty 

zabezpieczenia bez konieczności występowania na drogę sądową. W przypadku przedłożenia 

gwarancji nie zawierającej wymienionych, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe 

zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

6) Jasno określony termin, w jakim Zamawiający musi doręczyć pisemne żądanie wypłaty do 

Gwaranta lub Poręczyciela. Termin ten musi uwzględniać wszystkie zapisy umowy oraz: 

a) czas dostarczania przesyłek pocztowych koniecznych do wysłania w celu uzyskania 

możliwości żądania wypłaty do Gwaranta( zarówno do Wykonawcy jak i Gwaranta lub 

Poręczyciela) tj. minimum 2 dni na dostarczenie każdej niezbędnej przesyłki pocztowej; 

b) czas niezbędny do uznania przesyłki za dostarczoną tj. 14 dni w przypadku podwójnego jej 

awizowania; 

c) 7 dniowy termin na uregulowanie należności przez Wykonawcę liczony od dnia otrzymania 

przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty; 

Ponadto termin ten musi uwzględniać wszystkie zapisy umowy. 

7) Jasno określony okres ważności gwarancji lub poręczenia. Okres ważności gwarancji lub 

poręczenia może jedynie określać przedział czasu, w którym wystąpienie nie wykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę powoduje powstanie zobowiązania 

Gwaranta lub Poręczyciela w stosunku do Zamawiającego i nie może być utożsamiany z 

terminem, o którym mowa w ppkt 6. Termin ważności gwarancji musi uwzględniać wszystkie 

zapisy umowy. 

8) Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że 

bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 

dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez 

odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez 

dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 

9) Sformułowanie zobowiązania Gwarant dające możliwość Zamawiającemu wypłatę kwoty z 

zabezpieczenia zgodnie z art. 452 ust. 9 Pzp. 
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7. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia zaakceptowania ostatniego raportu 

miesięcznego o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2 OPZ.  

 

XXI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, 

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 

którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę̨. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 

warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 3 

do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w 

przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią na żądanie Zamawiającego 

umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i 

oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić 

postępowanie. 

 

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

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

przepisów Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

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

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

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

obowiązany na podstawie ustawy. 

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

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 

ochrony prawnej” Pzp. 
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XXIII. Klauzula informacyjna z art. 13 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 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju 

Sp. z o.o. ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój 

2) z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem 

iod@mzk.polanica.pl 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie 

odpadów komunalnych pochodzących z Gminy Polanica – Zdrój” 

4) Znak sprawy: MZK 1/2022”, prowadzonym na podstawie Pzp.; 

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

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp.;   

6) 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 w 

sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego ; 

7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 

ustawy Pzp;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

9) posiada Pani/Pan: 

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

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

c) 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 ***;   

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; 

10) 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.  

11) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu; 
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12) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

13) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: 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. 

 

 


