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Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia 

(zwana dalej specyfikacją lub SIWZ) 
 

dla przetargu nieograniczonego 
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) zwanej 
dalej ustawą PZP 

 
pn. „Usługa dalszego zagospodarowania odpadów pochodzących  

Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o. we Włodawie” 
 

Znak sprawy: ZZO.4.3.2020.ZP 
 
 

Lp. Oznaczenie 
części 

Nazwa części 

1 Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)  

Załączniki: 
1) Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy osobny dla każdej części 

zamówienia 
2) Załącznik Nr 2 – Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówień (JEDZ) 
3) Załącznik Nr 3 - Oświadczenie potwierdzające wykonanie 

usług polegających na zagospodarowaniu odpadów 
4) Załącznik Nr 4 – Oświadczenie potwierdzające posiadanie 

potencjału technicznego niezbędnego do realizacji 
zamówienia 

5) Załącznik Nr 5 - Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej 

2 Część II 1) Załącznik Nr 1 - Wzór umowy w sprawie zamówienia 
publicznego 

2) Załącznik nr 1 do wzoru umowy w sprawie zamówienia 
publicznego – Oświadczenie Wykonawcy 

3) Załącznik Nr 2 - Wzór umowy w sprawie powierzenia 
przetwarzania danych osobowych. 

 

 

 

Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
 
 
               
              Krzysztof Chilczuk 

………………..………………. 
Włodawa, dnia 06.10.2020 r.                               /Prezes Zarządu/ 
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CZĘŚĆ I SIWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 
 

I. ZAMAWIAJĄCY. 

 

 
 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA. 
 
II.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego. 
II.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z 
późn.zm.) zwanej dalej ustawą PZP. 
II.3. Szacunkowa wartość zamówienia: powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 
8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
II.4. Zamawiający zastrzega, że w przedmiotowym postępowaniu może najpierw dokonać 
oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 
(tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa PZP). 

 
 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 
III.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna usługa dalszego zagospodarowania 
odpadów pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o. we 
Włodawie z podziałem na 3 (trzy) zadania, zgodnie z posiadanymi przez niego zezwoleniami 
w tym zakresie. 
III.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba części: trzy. 
Zadania stanowią poszczególne części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość 
części: 
Zadanie Nr 1. Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym 
zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 
19 12 11) – frakcja nadsitowa tj. odpady pochodzące z selektywnej zbiórki (20 01 39; 15 01 
06; 15 01 02; 20 01 99) poddane ręcznemu sortowaniu odpadów komunalnych. Odpady 
frakcji nadsitowej 19 12 12 - w ilości do 1500 Mg. Wykonawca zobowiązany będzie do 

Nazwa Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o.  

Adres siedziby / korespondencyjny 22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 22 
Adres składowiska odpadów 22-200 Włodawa, ul. Komunalna nr 22 

Adres strony internetowej http://zzowlodawa.pl; http://bip.zzowlodawa.pl 
e-mail sekretariat@zzowlodawa.pl 
Numer telefonu 82 572-54-30 
NIP 565-152-75-50 

REGON 0000642113 

NUMER BDO 000008163 

Godziny urzędowania Zamawiającego dni robocze: od 7:00 do 15:30 
Konto bankowe Santander Bank Polska S.A.   

Nr 32 1500 1373 1213 7005 2528 0000 

Osoby uprawnione do porozumiewania 
się z Wykonawcami 

Krzysztof Chilczuk 

 

Kierownik Zamawiającego w rozumieniu 
art. 2 pkt 3 ustawy Pzp jest Zarząd 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
MZC Sp. z o.o. 

Prezes Zarządu – Krzysztof Chilczuk 

http://zzowlodawa.pl/
http://bip.zzowlodawa.pl/
mailto:sekretariat@zzowlodawa.pl
tel:82
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potwierdzenia odzysku odebranych odpadów oraz przekazania pisemnej informacji o 
prowadzonym procesie odzysku z odebranych odpadów od Zamawiającego.  
Zadanie Nr 2.  Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 –  inne odpady (w tym 
zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 
19 12 11) – frakcja nadsitowa  tj. odpady o kodzie 20 03 01 poddane mechanicznemu 
przesiewaniu i ręcznemu sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych.  Odpady frakcji 
nadsitowej 19 12 12 - w ilości do 500 Mg. Wykonawca zobowiązany będzie do 
potwierdzenia odzysku odebranych odpadów oraz przekazania pisemnej informacji o 
prowadzonym procesie odzysku z odebranych odpadów od Zamawiającego.  
Zadanie Nr 3. Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 (odpady 
wielkogabarytowe), które będą poddane przez Zamawiającego wstępnemu rozdrabnianiu na 
rozdrabniaczu dwuwałowym z belką i elektromagnesem - w ilości do 500 Mg . Wykonawca 
zobowiązany będzie do potwierdzenia odzysku odebranych odpadów oraz przekazania 
pisemnej informacji o prowadzonym procesie odzysku z odebranych odpadów od 
Zamawiającego.  
III.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do 
części I SIWZ tj. Formularzu ofertowym, osobnym dla każdej części zamówienia. 
III.4. Zamawiający będzie dostarczał przedmiot zamówienia z Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów, ul. Komunalna 22, 22 – 200 Włodawa, własnymi środkami transportu do instalacji 
Wykonawcy wskazanej/nych w ofercie. 
III.5. Odpady muszą być poddane przez Wykonawcę procesowi odzysku lub recyklingu 
w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
III.6. Nomenklatura według CPV: 90533000-2 usługi gospodarki odpadami. 
III.7. Wskazane ilości odpadów mają charakter jedynie orientacyjny (szacunkowy) i służą 
do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowią ze strony Zamawiającego 
zobowiązania, co do wydania podanej ilości, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało 
jakiekolwiek roszczenia z tytułu nieodebrania powyższej ilości odpadów.   
III.8. Zamawiający ustala 1 (jedno) - miesięczny okres rozliczeniowy za częściową realizację 
Zamówienia. 
III.9. Rozliczenie następować będzie na podstawie cen wskazanych w ofercie. 
III.10. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie 
przedsiębiorstwa) podwykonawców.  
III.11. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, przy realizacji czynności, 
których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga od Wykonawcy zatrudnienia osób na 
podstawie umowy o pracę na stanowiskach typu: „operatorzy maszyn/pojazdów”. Zakres i 
rodzaj czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu 
pracy, Zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia i w załączniku nr 1 do SIWZ tj. 
Formularzu ofertowym. 
III.12. Obowiązek zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu 
wskazanych czynności dotyczy również podwykonawcy. Wykonawca w każdej umowie o 
podwykonawstwo obowiązany jest zawrzeć stosowne zapisy zobowiązujące 
podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane 
czynności. 
III.13. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1, uprawnienia 
Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę tych wymagań oraz 
sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy, zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do części II SIWZ.  
 
 IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  

Zamówienie dla wszystkich zadań realizowane będzie: od podpisania umowy do 
31.12.2021 r. 
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V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 
V.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
V.1.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i w pkt VI.1. ppkt. 1) - 4) SIWZ . 
V.1.2. Spełniają minimalne warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. 
Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że posiadają 
uprawnienia w zakresie przetwarzania odpadów o kodach: 19 12 12, 20 03 01 lub 20 03 
07 - zgodnie z zadaniem, na które wykonawca złoży ofertę, w procesie odzysku lub 
recyklingu. 
2) Zdolności technicznej lub zawodowej. 
Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 
a. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali albo w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również realizują przynajmniej jedną usługę 
polegającą na przyjęciu do przetwarzania odpadów o kodach: 19 12 12, 20 03 01 
lub 20 03 07 (zgodnie z zadaniem, na które Wykonawca złoży ofertę), w ilości nie 
mniejszej niż: 
- dla zadania Nr 1: 1000 Mg/rok w sposób ciągły, 
- dla zadania Nr 2: 300 Mg/rok w sposób ciągły, 
- dla zadania Nr 3: 300 Mg/rok w sposób ciągły. 
Wzór oświadczenia potwierdzającego wykonanie usług polegających na przyjęciu do 
przetwarzania odpadów, stanowi załącznik nr 3 do części I SIWZ; 

b. dysponują instalacją do zagospodarowania odpadów objętych przedmiotem 
zamówienia w procesie ich odzysku lub recyklingu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do 
części I SIWZ. 

V.2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca 
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.  
UWAGA! Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów winno posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot 
ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby 
uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie 
złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci. 
V.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe, 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 12-23 ustawy Pzp i w pkt VI.1. ppkt. 1) - 4) 
SIWZ. 
V.4. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji, których te 
zdolności są wymagane. 
V.5. 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. 
V.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej może być spełniony łącznie. 
Wykonawcy muszą mieć na uwadze treść wyroku TSUE nr C-387/14 z dnia 4 maja 2017 
zgodnie, z którym: „Artykuł 51 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
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dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi w związku z art. 2 tej dyrektywy należy interpretować w 
ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, by po upływie terminu zgłoszeń do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca przekazał instytucji 
zamawiającej, w celu wykazania, że spełnia on warunki uczestnictwa w postępowaniu w 
sprawie udzielenia zamówienia publicznego, dokumenty, których nie zawierała jego 
pierwotna oferta, takie jak umowa zamówienia zrealizowanego przez podmiot trzeci oraz 
jego zobowiązanie do oddania do dyspozycji tego wykonawcy zdolności i środków 
niezbędnych do realizacji rozpatrywanego zamówienia”. 
 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY 
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 
 
VI.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, o którym 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz w stosunku, do którego zachodzi, co 
najmniej jedna z poniższych przesłanek: 
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. z 2019 r. poz. 243, 326, 
912 i 1655) 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 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego zawartą 
z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do 
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba, że wykonawca 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”. 

VI.2. W przypadku powoływania się na zdolności techniczne lub zawodowe innych 
podmiotów wymagane jest wykazanie braku podstaw do wykluczenia z powodu 
niespełniania przez te podmioty warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy 
Pzp oraz powodów wskazanych w pkt. VI.1. ppkt. 1) - 4) SIWZ. 
VI.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-
20 ustawy Pzp lub pkt. VI.1 ppkt. 1) - 4) wyżej, 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. Zapisu 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. 
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VI.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 
na podstawie pkt. VI.3. 
VI.5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 
VI.6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 
WYKLUCZENIA. 
 
VII.1. Do oferty Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenie                     
w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwane dalej JEDZ, 
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do części I SIWZ w zakresie 
wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu 
stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 
UWAGA!  
1) Wykonawca w celu ułatwienia wypełnienia JEDZ może skorzystać z instrukcji jego 
wypełnienia, dostępnej na stronie internetowej: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-
ESPD.pdf  
2) Zamawiający informuje, że podczas wypełniania części IV formularza JEDZ pod nazwą 
„Kryteria kwalifikacji” Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α, tj. do 
złożenia ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji. W takim 
wypadku Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza 
dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełnienia 
konkretnych, określonych przez Zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu 
(kryteriów selekcji), Zamawiający dokona w oparciu o stosowne dokumenty składane przez 
Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (art. 26 
ust. 1 PZP). 
3) Z wypełnionym formularzem JEDZ należy postępować zgodnie z instrukcją 
składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, dostępnej na stronie internetowej: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/36196/Instrukcja-skladania-JEDZ-
elektronicznie.pdf 
VII.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) 
dotyczące tych podmiotów wraz z pełnomocnictwem do jego podpisania. 
VII.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ oraz 
pełnomocnictwo do jego podpisania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się               
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 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.  
VII.4. Ponadto, oprócz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), 
Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: 
1) Ofertę przetargową, stanowiącą Załącznik Nr 1 do części I SIWZ  
2) Dowód wniesienia wadium. 
3) Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania Wykonawcy 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – 
w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. 

4) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty 
należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/36196/Instrukcja-skladania-JEDZ-elektronicznie.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/36196/Instrukcja-skladania-JEDZ-elektronicznie.pdf
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zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy 
Pzp, jeżeli nie wynika ono z dołączonego do oferty JEDZ. 

5) W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy 
załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, jeżeli nie wynika ono z dołączonego do 
oferty JEDZ. 

6) w przypadku, gdy JEDZ w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik do oferty należy 
załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 
UWAGA!  

- W celu weryfikacji prawidłowości podpisania oferty Zamawiający prosi o dołączenie do 
oferty dokumentów, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych 
oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je 
uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych (w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 
570 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich 
podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 
- Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do części I SIWZ w sposób 
określony w SIWZ. 
- Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub 
kopii notarialnie poświadczonej elektronicznie. 
- Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) należy 
złożyć w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego. 
VII.5. 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 oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w pkt. 1) i 2) niżej z wyłączeniem pkt. 2) lit. g) oraz 
dokumentów, o których mowa w pkt 2) niżej z wyłącznie litery g) w odniesieniu do 
podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy Pzp: 
1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

a) zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodach: 19 12 12, 20 03 01 lub 20 03 07 - 
zgodnie z zadaniem, na które Wykonawca złożył ofertę, wydane na podstawie 
ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach w procesie odzysku lub recyklingu; 

b) pozwolenie – decyzja na odzysk odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach; 

c) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na których rzecz 
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, 
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 
Wykonawcy obejmujące minimum jedną usługę polegającą na przyjęciu do 
przetwarzania odpadów o kodach: 19 12 12, 20 03 01, 20 03 07 (zgodnie z 
zadaniem, na które wykonawca złożył ofertę), w ilości nie mniejszej niż:  
a. dla zadania 1: 1000 Mg/rok w sposób ciągły, 
b. dla zadania 2: 300 Mg/rok w sposób ciągły, 
c. dla zadania 3: 300 Mg/rok w sposób ciągły. 
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Wzór oświadczenia potwierdzającego wykonanie usług polegających na przyjęciu do 
przetwarzania odpadów, stanowi załącznik nr 3 do części I SIWZ; 

d) wykaz instalacji do zagospodarowania odpadów objętych przedmiotem 
zamówienia w procesie ich odzysku /lub recyklingu, stanowi załącznik nr 4 do 
części I SIWZ; 

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu. 
2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału 

w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: 
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert 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; 

c) zaświadczenia 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 upływem terminu składania ofert 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; 

d) odpisu 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 Pzp; 

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku 
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

g) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, stanowiące Załącznik Nr 5 do części I SIWZ, przekazane 
Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na 
stronie internetowej informacji, dotyczących: 
a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć 
wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 
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h) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170); 

i) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej: 
a. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a), składa informację 
z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 
b. zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. b) do d), składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

I. 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 
miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

II. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

j) 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 lit. i), zastępuje się je dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – 
wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a 
w przypadku treści dotyczącej pkt i ppkt II, nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; 

k) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu 
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
której dotyczy dokument wskazany w lit. a), składa dokument, o którym mowa w lit. i) 
pkt a., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, 
w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje 
się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej 
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 
cywilne, konsorcja) dokumenty i oświadczenia określone w lit a)-k) składa każdy                                  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
VII.6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w JEDZ dostępności oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w pkt VII.5. części I SIWZ w formie elektronicznej pod 
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa powyżej, Zamawiający będzie 
żądał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 
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VII.7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt VII.5 cześć I SIWZ, jeżeli Zamawiający 
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, o ile są one aktualne. 
Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu 
Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w pkt VII.5 cześć I SIWZ, 
zaleca się wskazanie w ofercie informacji dotyczących numeru i nazwy postępowania 
Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone.  
VII.8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-
20 ustawy Pzp lub przesłanek określonych w pkt. VI.1. części I SIWZ, 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. 
VII.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. W przypadku, o którym mowa w pkt VII.7 części I SIWZ, Zamawiający może żądać 
od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę 
i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 
VII.10. Jeżeli Zamawiający żąda przedstawienia oświadczenia, którego wzoru nie załączył do 
SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć własne oświadczenie o treści odpowiadającej 
wymogom SIWZ oraz prawa w tym zakresie. 
VII.11. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt. VII.5 składane są w 
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu 
lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.   
VII.12. UWAGA: w przypadku np. informacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK), w postaci 
dokumentu elektronicznego wydany dokument ma wówczas postać pliku XML  wydruk 
zawartości pliku elektronicznego nie jest dokumentem. W przypadku posłużenia się 
elektronicznym zaświadczeniem wydanym z np. KRK wykonawca składa je wtedy wyłącznie 
w postaci dokumentu XML tj. dokumentu elektronicznego. W wyroku KIO z 9 września 2015 
r. (sygn. akt KIO 1799/15 KIO 1801/15) orzekając w sprawie dotyczącej KRK, wskazała, że 
w przypadku informacji wydawanej w formie pliku elektronicznego, dokumentem jest ten 
właśnie plik, który ma formę elektroniczną, a nie wydruk jego zawartości. Stąd też skuteczne 
posługiwanie się taką informacją wymaga przede wszystkim przedłożenia pliku 
elektronicznego. Wydruk nie może zastąpić dokumentu, którym jest w tym przypadku plik 
elektroniczny. 
 
 VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI. 
 
VIII.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym  
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: sekretariat@zzowlodawa.pl 
VIII.2. 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. 
VIII.3. 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.  
VIII.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 
150 MB.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:sekretariat@zzowlodawa.pl
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VIII.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 
VIII.6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.  
VIII.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż ofert, jej 
zmiana lub wycofanie), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP 
oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej 
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują 
się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).  
VIII.8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji 
jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie 
użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
  

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
 
IX.1. Wysokość i okres ważności wadium. 
1) Zamawiający zgodnie z art. 45, ust. 5 ustawy Pzp wymaga wniesienia wadium dla każdej 

z części zamówienia osobno, w następujących wysokościach:  
a. dla Zadania Nr 1 – 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100); 
b. dla Zadania Nr 2 – 3 200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100); 
c. dla Zadania Nr 3 – 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100). 

2) Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 
IX.2. Forma wadium. 
Wadium może być wniesione w następujących formach: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 359). 

IX.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 
bankowy Zamawiającego: 34 1090 2590 0000 0001 3515 0358. W tytule należy wpisać, 
numer zadania, którego dotyczy wadium a do oferty należy dołączyć dokument 
potwierdzający wniesienie wadium.  
UWAGA! 

1) Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 
sierpnia 1997 (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 z późn.zm.) polecenie przelewu jest jedną z 
form rozliczenia bezgotówkowego.  Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie 
przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku 
określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. 
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2)  Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp) uważa się za wniesione w 
terminie, jeżeli wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu 
składania ofert.  

3) W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 
cywilne, konsorcja), treść gwarancji, w miejscu gdzie wskazany jest podmiot, na 
którego zlecenie udzielana jest gwarancja, winna wskazywać wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub jednego z 
wykonawców - z zaznaczeniem, że składa on ofertę wspólną wraz z innymi 
podmiotami i ta właśnie oferta jest zabezpieczona gwarancją 

IX.4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi 
być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać, co najmniej 
następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia zaleca się w treści gwarancji, jako Wykonawcę wskazać 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
3) kwotę gwarancji, 
4) termin ważności gwarancji, 
5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, że Wykonawca, którego ofertę wybrano 
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp z 
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako 
najkorzystniejszej, a jeżeli oferta Wykonawcy została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego 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. 
IX.5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie 
musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące 
elementy: 

1) wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia, w przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zaleca się w treści 
poręczenia, jako Wykonawcę (podmiot, za który poręczyciel dokonuje poręczenia) 
wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, 

2) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, 
3) kwotę, do wysokości, której poręczyciel będzie zobowiązany, 
4) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie 

o charakterze terminowym nie może zostać odwołane, 
5) zobowiązanie poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że Wykonawca, którego ofertę 
wybrano w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp 
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 
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co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako 
najkorzystniejszej, a jeżeli oferta Wykonawcy została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego 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. 
 
 
IX.6. Zwrot wadium. 
Wykonawca, który składa wadium w pieniądzu winien wskazać w załączniku Nr 1 (wzór 
Formularza Ofertowego) do niniejszej części I SIWZ, numer rachunku, na który 
Zamawiający winien zwrócić wadium. 
  

X. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ. 
 
X.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
X.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, 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. Przedłużenie terminu 
związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 
wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, 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. 

 
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIE OFERTY. 

 
XI.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część zamówienia. 
XI.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
XI.3. Opis sposobu przygotowania ofert:  

1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 
elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt. i podpisana 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym 
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. 

2) Zaleca się, aby oferta została sporządzona na formularzu ofertowym (osobnym dla 
każdej części zamówienia) załączonym do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 1 do części I SIWZ. 

3) Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. VII.4.  
4) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. z późn. zm., składane 
są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii 
dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

5) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w 
zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.  

6) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, winien 
dołączyć do oferty, w szczególności, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w oryginale w 
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postaci dokumentu elektronicznego. 
7) Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty o ile nie 

wynika ono z JEDZ 
XI.4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest 
dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany 
jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana 
z postępowaniem. 
XI.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).  
XI.6.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. 
XI.7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 
zmiany ani wycofać złożonej oferty. 
XI.8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedną lub dwie 
części zamówienia. 
XI.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
XI.10. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego 
systemu zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej. 
XI.11. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
XI.12. 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).  
XI.13. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1010 ze zm.) przez tajemnicę 
przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania 
ich poufności. Oznacza to, że za tajemnicę przedsiębiorstwa może być uznana określona 
informacja (wiadomość), która spełnia łącznie trzy warunki: 

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest 
inną informacją posiadającą wartość gospodarczą, 

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

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

XI.14. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
XI.15. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, która: 

1) jest niezgodna z ustawą;  
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3) Pzp;  
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;  
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;  
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5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;  

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;  
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził 

się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3) ustawy Pzp; 
8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na 

przedłużenie terminu związania ofertą; 
9) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes 

bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można 
zagwarantować w inny sposób; 

10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
 

XII.1. Termin składania ofert: 
1) Termin składania ofert upływa dnia 17.11.2020 roku, o godz. 10.00.  

XII.2. Otwarcie ofert: 
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2020 roku, o godz. 10.30. 
2) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

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

3) Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
4) Zarząd Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o., wykonując zadania 

organów administracji publicznej przypisane ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych, dla zapobiegania oraz zwalczania zakażenia lub choroby zakaźnej 
wywołanej wirusem SARS-CoV-2, informuje, że na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z 
późn.zm.) zwanej dalej ustawą PZP, otwarcie ofert, w w/w postępowaniu 
przetargowym, nastąpi tylko i wyłącznie przy użyciu transmisji on-line: 
https://www.youtube.com/watch?v=XU0bg_SIHco&feature=youtu.be 

5) Informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych z 16 marca 
2020 r. (dostępnym pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-
w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego): …brak możliwości fizycznej obecności 
zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji 
online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia 
przepisów ustawy Pzp. 

XII.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie 
internetowej informacje informację z otwarcia ofert. 

 
 XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.  

 
XIII.1. Wykonawca określi cenę realizacji całości lub części zamówienia zgodnie 
z Formularzem oferty, który stanowi załącznik nr 1 do części I SIWZ.  
XIII.2. Wszystkie ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
w rozumieniu z dnia 09 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U.                    
z 2019 r. poz. 178).  
XIII.3. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą 
w polskich złotych (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.  
XIII.4. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku 
z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego 
w SIWZ. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XU0bg_SIHco&feature=youtu.be
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego
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 XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT. 
  
XIV.1. Przy wyborze oferty będą stosowane następujące kryteria oceny oferty:  
a) cena oferowana brutto za zagospodarowanie 1 Mg odpadów – znaczenie 80 %; 
b) odległość od załadunku i rozładunku w obie strony – znaczenie 20%.  
XIV.2. Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie wyliczonej (zgodnie z rozdziałem 
XIII SIWZ) w formularzu ofertowym wartości brutto. 
XIV.3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie 
wymagania określone w SIWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów wg poniższego 
wzoru: N = C + O 
gdzie:  
N - łączna ilość punktów badanej oferty  
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium cena 
O - ilość punktów badanej oferty w kryterium odległość od załadunku i rozładunku w obie 
strony. 
XIV.4. Zamawiający do oceny kryterium „cena oferowana brutto za zagospodarowanie 1 
Mg odpadów” posłuży się następującym wzorem: C = (Cmin / Cb) x 100 x 80% 
gdzie:  
C – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie;  
Cmin. – oznacza najniższą cenę oferty (spośród ofert podlegających ocenie);  
Cb. – oznacza cenę ocenianej oferty;  
80% - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta w kryterium cena brutto. 
XIV.5. Zamawiający do oceny kryterium „odległość od załadunku i rozładunku w obie 
strony” posłuży się następującym wzorem: O = (Omin/Ob) x 100 x 20% 
gdzie:  
O – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie;  
Omin.– oznacza najkrótszą odległość od załadunku i rozładunku w obie strony (spośród ofert 
podlegających ocenie) 
Ob. – oznacza odległość od załadunku i rozładunku w obie strony badanej oferty  
20% - maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta w kryterium odległość. 
 
 XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
 
XV.1. Umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. W przypadku, gdy zawiadomienie zostanie przesłane inaczej 
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej umowa może zostać podpisana nie 
wcześniej niż 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia. Umowa może zostać zawarta w 
terminie krótszym niż wymieniony powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
zostanie złożona tylko jedna oferta na wykonanie zamówienia. 
XV.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, na 
wezwanie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym, ma obowiązek: 

a) wskazać osobę/osoby uprawnione do podpisania umowy, 
b) przedłożyć dokument uprawniający osobę/osoby wskazane do podpisania umowy,                

o ile nie wynika to ze złożonych wcześniej dokumentów, 
c) podać rachunek bankowy, na który przekazywane ma być wynagrodzenie, 
d) przedłożyć listę zawierającą dane adresowe podwykonawców, 
e) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

XV.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców. 
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 XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY. 
 
XVI.1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Od Wykonawcy, któremu zostanie przyznane zamówienie, Zamawiający będzie żądał 
złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% brutto za całość 
przedmiotu zamówienia. 
XVI.2. Termin złożenia zabezpieczenia 
Wykonawca jest zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
najpóźniej w dniu podpisania umowy przed jej podpisaniem. 
XVI.3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach (zgodnie z art. 148 ust.1 ustawy 
Pzp): 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

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

XVI.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący 
rachunek bankowy Zamawiającego: 34 1090 2590 0000 0001 3515 0358 z dopiskiem: 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pn. „Usługa dalszego 

zagospodarowania odpadów pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
MZC Sp. z o. o. we Włodawie”. 
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
XVI.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród 
pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. 
XVI.6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy 
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 
 
 XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ALBO ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia zgodnie ze 
wzorem, stanowiącym załącznik Nr 1 do części II SIWZ. 
  

XVIII. PODWYKONASTWO. 

 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego powinno nastąpić 
w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do części I SIWZ. 
 
 XIX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM ZAMÓWIENIU, O KTÓRYM MOWA W 
ART. 67 UST. 1 PKT. 7) USTAWY PZP. 
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Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt. 7) 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.  

 
XX.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.  
XX.2. Odwołanie przysługuje, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
wyłącznie wobec czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
2) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) odrzucenia oferty odwołującego; 
5) opisu przedmiotu zamówienia; 
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.  

XX.3. 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. 
XX.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w 
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
XX.5. 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.  
XX.6. Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2) Pzp odwołanie wnosi się 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 ustawy Pzp albo 
w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
XIX.7.  Zgodnie z art. 182 ust 2 pkt. 2 Pzp 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 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej. 
XX.8. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
XX.9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia  
o udzieleniu zamówienia; 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  

 
 XXI. KOSZTY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE.  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 XXII. POSTANOWIENIA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. 
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1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do 
części II SIWZ.  
2. Z uwagi na fakt, że podczas prowadzenia postępowania Zamawiający będzie gromadził 
dane osobowe, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, jako administrator tych danych informuje, 
że: 
1) administratorem danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC                

Sp. z o.o. we Włodawie, 
2) dane kontaktowe do administratora/inspektora ochrony danych osobowych 

ido@zzowlodawa.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 Usługa dalszego 
zagospodarowania odpadów pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
MZC Sp. o. o.  z siedzibą we Włodawie” znak sprawy: ZZO.4.3.2020.ZP prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana 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;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

8) posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, ale 
nie może ono 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; 
- 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, ale 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;   
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- 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.  

3. W przypadku, gdy Wykonawca przy składaniu ofert lub wykonaniu umowy posługiwał się 
innymi osobami fizycznymi, których dane osobowe podlegające ochronie, zobowiązany jest 
on do przekazania tej osobie i udokumentowania tego, powyższej klauzuli konformacyjnej, 
zawartej w pkt. 20.2. Wykonawca jest wówczas zobowiązany do przekazania 

mailto:ido@zzowlodawa.pl
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Zamawiającemu dowodu na powyższe, przekazując mu oryginał poświadczenia otrzymania 
przez tę osobę tej klauzuli. 

 
XXIII.  WYKAZ ZAŁACZNIKÓW DO NINIEJSZYCH IDW. 

 

Nr załącznika Nazwa załącznika 

Załącznik Nr 1  Formularz ofertowy osobny dla każdej części zamówienia 

Załącznik Nr 2  Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (JEDZ) 

Załącznik Nr 3  Oświadczenie potwierdzające wykonanie usług polegających                     
na zagospodarowaniu odpadów 

Załącznik Nr 4  Oświadczenie potwierdzające posiadanie potencjału technicznego 
niezbędnego do realizacji zamówienia 

Załącznik Nr 5  Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej 
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Załącznik Nr 1 do części I SIWZ 
Wykonawca: 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
Adres/siedziba: 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
Tel./faks ………………………………. 
 
e-mail ………………………………….. 

 
Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o.  
ul. Żołnierzy WiN 22 

22-200 Włodawa 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Odpowiadając na ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 
ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z 
późn.zm.)  na wykonanie zamówienia pn.: „Usługa dalszego zagospodarowania odpadów 
pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o. we Włodawie”, 
składam ofertę na zadanie Nr 1 - Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 
(frakcja nadsitowa):  
 

Lp Przedmiot  
zamówienia 

Cena 
jednostkowa 
netto za 1Mg 

odpadu  
w PLN 

Podatek 
VAT 

Cena 
jednostkowa 

brutto za 1 Mg 
odpadu w PLN 

Ilość 
szacunkowa 

odpadu 

Łączna wartość 
zamówienia 

brutto w PLN 
 

a b c d e f g 

1. Zagospodarowanie 
odpadów o kodzie  
19 12 12 (frakcja 

nadsitowa) 

 
 

   
do 1500 Mg 

 

 
Odległość w km od załadunku i rozładunku w obie strony 

 
…….. km 
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Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 –
 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) – frakcja nadsitowa tj. odpady pochodzące z 
selektywnej zbiórki (20 01 39; 15 01 06; 15 01 02; 20 01 99) poddane ręcznemu 
sortowaniu odpadów komunalnych. Odpady frakcji nadsitowej 19 12 12. Wykonawca 
zobowiązany będzie do potwierdzenia odzysku odebranych odpadów oraz przekazania 
pisemnej informacji o prowadzonym procesie odzysku z odebranych odpadów od 
Zamawiającego w ilości nie większej niż 1500 Mg w ciągu okresu trwania umowy, z 
możliwością niewykorzystania tej ilości przez Zamawiającego. 
 
1. Oświadczamy, że: 

a) zapoznaliśmy się treścią SIWZ i akceptujemy w pełni i bez zastrzeżeń jej 
postanowienia; 

b) akceptujemy w pełni i bez zastrzeżeń projekt umowy w sprawie zamówienia 
publicznego stanowiący załącznik Nr 1 do części I SIWZ i w przypadku uznania 
naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do jej podpisania w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na warunkach zawartych w SIWZ; 

c) akceptujemy w pełni i bez zastrzeżeń projekt umowy w sprawie powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, stanowiący załącznik Nr 2 do części II SIWZ i w 
przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do jej 
podpisania w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na warunkach 
zawartych w SIWZ; 

d) akceptujemy termin związania ofertą określony w SIWZ; 
e) przedstawione przez nas dokumenty opisują aktualny stan i faktyczny prawny; 
f) w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu 

nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych i art. 5-17d ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 
 

2. Częściowy zakresu objęty niniejszym zamówieniem wykonany z udziałem 
podwykonawcy: 

Część zamówienia, którą zamierzamy 
powierzyć podwykonawcom 

Nazwa (firma)/imię i nazwisko 
podwykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Ofertę niniejszą składamy na ............. kolejno ponumerowanych stronach. 
4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część 

oferty są: 
1........................................................................................................................................ 

2......................................................................................................................................... 

3......................................................................................................................................... 

4......................................................................................................................................... 
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5......................................................................................................................................... 

6......................................................................................................................................... 

7......................................................................................................................................... 

UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM! 

 

 

 

 

..............................................    ................................................................................. 

    miejscowość i data  imię i nazwisko osoby/osób  

 uprawnionej do reprezentowania 

  wykonawcy 

Załącznik Nr 1 do części I SIWZ 
Wykonawca: 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
Adres/siedziba: 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
Tel./faks ………………………………. 
 
e-mail ………………………………….. 

 
Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o.  
ul. Żołnierzy WiN 22 

22-200 Włodawa 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Odpowiadając na ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 
ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z 
późn.zm.)  na wykonanie zamówienia pn.: „Usługa dalszego zagospodarowania odpadów 
pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o. we Włodawie”, 
składam ofertę na zadanie Nr 2 - Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 
(frakcja nadsitowa), tj. odpady o kodzie 20 03 01:  
 

Lp Przedmiot  
zamówienia 

Cena 
jednostkowa 
netto za 1Mg 

odpadu  
w PLN 

Podatek 
VAT 

Cena 
jednostkowa 

brutto za 1 Mg 
odpadu w PLN 

Ilość 
szacunkowa 

odpadu 

Łączna wartość 
zamówienia 

brutto w PLN 
 

a b c d e f g 

1. Zagospodarowanie 
odpadów o kodzie  
19 12 12 (frakcja 

nadsitowa) tj. odpady 
o kodzie 20 03 01 

 
 

   
do 500 Mg 

 

 
Odległość w km od załadunku i rozładunku w obie strony 

 
…….. km 
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Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 –
  inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) – frakcja nadsitowa  tj. odpady o kodzie 20 
03 01 poddane mechanicznemu przesiewaniu i ręcznemu sortowaniu zmieszanych 
odpadów komunalnych.  Odpady frakcji nadsitowej 19 12 12. Wykonawca zobowiązany 
będzie do potwierdzenia odzysku odebranych odpadów oraz przekazania pisemnej 
informacji o prowadzonym procesie odzysku z odebranych odpadów od 
Zamawiającego w ilości nie większej niż 500 Mg w ciągu okresu trwania umowy, z 
możliwością niewykorzystania tej ilości przez Zamawiającego. 
 
5. Oświadczamy, że: 

g) zapoznaliśmy się treścią SIWZ i akceptujemy w pełni i bez zastrzeżeń jej 
postanowienia; 

h) akceptujemy w pełni i bez zastrzeżeń projekt umowy w sprawie zamówienia 
publicznego stanowiący załącznik Nr 1 do części I SIWZ i w przypadku uznania 
naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do jej podpisania w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na warunkach zawartych w SIWZ; 

i) akceptujemy w pełni i bez zastrzeżeń projekt umowy w sprawie powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, stanowiący załącznik Nr 2 do części II SIWZ i w 
przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do jej 
podpisania w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na warunkach 
zawartych w SIWZ; 

j) akceptujemy termin związania ofertą określony w SIWZ; 
k) przedstawione przez nas dokumenty opisują aktualny stan i faktyczny prawny; 
l) w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu 

nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych i art. 5-17d ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 
 

6. Częściowy zakresu objęty niniejszym zamówieniem wykonany z udziałem 
podwykonawcy: 

Część zamówienia, którą zamierzamy 
powierzyć podwykonawcom 

Nazwa (firma)/imię i nazwisko 
podwykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Ofertę niniejszą składamy na ............. kolejno ponumerowanych stronach. 
8. Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część 

oferty są: 
1........................................................................................................................................ 

2......................................................................................................................................... 

3......................................................................................................................................... 

4......................................................................................................................................... 
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5......................................................................................................................................... 

6......................................................................................................................................... 

7......................................................................................................................................... 

UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM! 

 

 

..............................................    ................................................................................. 

    miejscowość i data  imię i nazwisko osoby/osób  

 uprawnionej do reprezentowania 

  wykonawcy 

Załącznik Nr 1 do części I SIWZ 

Wykonawca: 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
Adres/siedziba: 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
Tel./faks ………………………………. 
 
e-mail ………………………………….. 

 
Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o.  
ul. Żołnierzy WiN 22 

22-200 Włodawa 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

Odpowiadając na ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 
ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z 
późn.zm.) na wykonanie zamówienia pn.: „Usługa dalszego zagospodarowania odpadów 
pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o. we Włodawie”, 
składam ofertę na zadanie Nr 3 - Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 
(odpady wielkogabarytowe): 
 

Lp Przedmiot 
zamówienia 

Cena 
jednostkowa 
netto za 1 Mg 

odpadu  
w PLN 

Podatek 
VAT 

Cena 
jednostkowa 
brutto za 1 
Mg odpadu  

w PLN 

Ilość 
szacunkowa 

odpadu 

Łączna 
wartość 

zamówienia 
brutto  
w PLN 

 

a b c d e f g 

1. Zagospodarowanie 
odpadów o kodzie 
20 03 07 (odpady 

wielkogabarytowe) 

    
do 500 Mg 

 

 
Odległość w km od załadunku i rozładunku w obie strony. 

 
……… km 

 



  Strona 26 z 59 

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 
07 (odpady wielkogabarytowe), które będą poddane przez Zamawiającego wstępnemu 
rozdrabnianiu na rozdrabniaczu dwuwałowym z belką i elektromagnesem. Wykonawca 
zobowiązany będzie do potwierdzenia odzysku odebranych odpadów oraz przekazania 
pisemnej informacji o prowadzonym procesie odzysku z odebranych odpadów od 
Zamawiającego w ilości nie większej niż 500 Mg w ciągu okresu trwania umowy z 
możliwością niewykorzystania tej ilości przez Zamawiającego. 

 
1. Oświadczamy, że: 

a) zapoznaliśmy się treścią SIWZ i akceptujemy w pełni i bez zastrzeżeń jej 
postanowienia; 

b) akceptujemy w pełni i bez zastrzeżeń projekt umowy w sprawie zamówienia 
publicznego stanowiący załącznik Nr 1 do części I SIWZ i w przypadku uznania 
naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do jej podpisania w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na warunkach zawartych w SIWZ; 

c) akceptujemy w pełni i bez zastrzeżeń projekt umowy w sprawie powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, stanowiący załącznik Nr 2 do części II SIWZ i w 
przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do jej 
podpisania w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na warunkach 
zawartych w SIWZ; 

d) akceptujemy termin związania ofertą określony w SIWZ; 
e) przedstawione przez nas dokumenty opisują aktualny stan i faktyczny prawny; 
f) w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu 

nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych i art. 5-17d ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 

 
2. Częściowy zakresu objęty niniejszym zamówieniem wykonany z udziałem 
podwykonawcy: 

 
Część zamówienia, którą zamierzamy 

powierzyć podwykonawcom 
Nazwa (firma)/imię i nazwisko 

podwykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Ofertę niniejszą składamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach. 
4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część oferty 
są: 
 
1........................................................................................................................................ 

2......................................................................................................................................... 

3......................................................................................................................................... 

4......................................................................................................................................... 

5......................................................................................................................................... 
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6…………………………………………………………………………………………. 

7…………………………………………………………………………………………. 

 

UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM! 

 
..............................................    ................................................................................. 

    miejscowość i data  imię i nazwisko osoby/osób  

 uprawnionej do reprezentowania 

  wykonawcy 

Załącznik Nr 2 do części I SIWZ 
 

 

STANDARDOWY FORMULARZ  

JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji 
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do 

ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do 

utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany 

zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 

zamówienia
1
. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia

2
 w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej: 

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],  

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja 

zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające 

jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia: 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest 

wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 

postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej 

wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 

zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W 

przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 

                                                           
1
 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 

elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia. 
2
 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 

ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 
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Tożsamość zamawiającego
3
 Odpowiedź: 

Nazwa:  [Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. 

z o. o.] 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 

dokument? 

Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia
4
: „Usługa dalszego zagospodarowania 

odpadów pochodzących z Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o. 

we Włodawie” 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 

instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 

(jeżeli dotyczy)
5
: 

 
[ZZ.4.3.2020.ZP] 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia powinien wypełnić wykonawca. 

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: 
Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę 
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli 
jest wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów
6
: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

7
? 

[] Tak [] Nie 

                                                           
3
 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę 

podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
 
4
 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 

5
 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 

6
 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone

8
: czy wykonawca jest zakładem 

pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 
społecznym”

9
 lub czy będzie realizował 

zamówienie w ramach programów zatrudnienia 
chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do 
której kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych 
należą dani pracownicy. 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych 
wykonawców lub posiada równoważne 
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu 
(wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C 
niniejszej części, uzupełnić część V (w 
stosownych przypadkach) oraz w każdym 
przypadku wypełnić i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub 
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny 
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie

10
: 

d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 
kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub 
D, w zależności od przypadku.  

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
7
 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 

które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 43 milionów EUR. 
8
 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 

9
 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 

defaworyzowanych. 

 
10

 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
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WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 
lub przedstawić informacje, które umożliwią 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 
bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: 
Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami

11
? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili (podpisane elektronicznie) 
odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 
biorącej udział: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu, do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby 

(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o 

udzielenie zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 

istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  

wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 

wymagane:  

[……], 

[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

                                                           
11

 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 

informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 

form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 

podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji 

określonych poniżej w części IV oraz 

(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 

poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej 

części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany elektronicznie przez dane 

podmioty.  

Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb 

technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności 

tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane 

– tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  

O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla 

każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V
12

. 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 

podwykonawstwo jakiejkolwiek części 

zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 

wykaz proponowanych podwykonawców:  

[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych 
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego 
podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane 
w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 

                                                           
12

 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
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Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej
13

; 

2. korupcja
14

; 

3. nadużycie finansowe
15

; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością 
terrorystyczną

16
 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu
17

 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi
18

. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi 

za przestępstwo na podstawie przepisów 

krajowych stanowiących wdrożenie podstaw 

określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 

dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 

jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 

administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 

przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 

reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub 

kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z 

jednego z wyżej wymienionych powodów, 

orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 

którym okres wykluczenia określony 

bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 

internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 

dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……][……]
19

 

                                                           
13

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 

zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
14

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 

urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 

2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). 

Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu 

zamawiającego) lub wykonawcy. 
15

 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 

27.11.1995, s. 48). 
16

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania 

terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia 

przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji 

ramowej. 
17

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 

2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 

(Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). 

18
 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 

2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję 

ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
19

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Jeżeli tak, proszę podać
20

: 

a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 

1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) 

skazania; 

b) wskazać, kto został skazany [ ]; 

c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 

ustalone w wyroku: 

 

a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]
 
 

 

 

b) [……] 

c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-

y), którego(-ych) to dotyczy. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 

internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 

dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……][……]
21

 

W przypadku skazania, czy wykonawca 

przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 

rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 

podstawy wykluczenia
22

 („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki
23

: [……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na 

ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 

obowiązków dotyczących płatności podatków 

lub składek na ubezpieczenie społeczne, 

zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i 

w państwie członkowskim instytucji zamawiającej 

lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne 

niż państwo siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

Jeżeli nie, proszę wskazać: 

a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 

dotyczy; 

b) jakiej kwoty to dotyczy? 

c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 

obowiązków: 

1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

– Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? 

Podatki 
Składki na 

ubezpieczenia 

społeczne 

 

a) [……] 

 

b) [……] 

 

 

c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

 

a) [……] 

 

b) [……] 

 

 

c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

                                                           
20

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
21

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
22

 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
23

 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie 

powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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– Proszę podać datę wyroku lub decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile została w nim 
bezpośrednio określona, długość okresu 
wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 

obowiązki, dokonując płatności należnych 

podatków lub składek na ubezpieczenie 

społeczne, lub też zawierając wiążące 

porozumienia w celu spłaty tych należności, 

obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 

odsetki lub grzywny? 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 

 

d) [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę 

podać szczegółowe 

informacje na ten 

temat: [……] 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 

 

d) [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę 

podać szczegółowe 

informacje na ten 

temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 

płatności podatków lub składek na ubezpieczenie 

społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, 

proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji):
 24 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI 

ZAWODOWYMI
25

 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw 

wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym 

ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład 

stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych 

postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 

niewypłacalności, konfliktu interesów lub 

wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 

naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 

środowiska, prawa socjalnego i prawa 

pracy
26

? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 

w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 

istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 

(„samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego 
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

                                                           
24

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 

 
25

 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
26

 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 

zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
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lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w krajowych przepisach ustawowych i 
wykonawczych

27
; lub 

e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają realizację 
zamówienia, z uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i środków 
dotyczących kontynuowania działalności 
gospodarczej

28
. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

 

 

 

 

 

 

 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego 
wykroczenia zawodowego

29
?  

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 

w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 

w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów

30
 spowodowanym jego udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

[…] 

                                                           
27

 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 

 
28

 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) 

stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy 

wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 
29

 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
30

 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane 
z wykonawcą doradzał(-o) instytucji 
zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu 
bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w 
przygotowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w 
sprawie koncesji została rozwiązana przed 
czasem, lub w której nałożone zostało 
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje 
w związku z tą wcześniejszą umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 

w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

[……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w 
błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych 
do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; 
oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 
mogą dać mu nienależną przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające 
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ 
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze 

wyłącznie krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia 

o charakterze wyłącznie krajowym określone w 

stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 

zamówienia? 

Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 

ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 

dostępna w formie elektronicznej, proszę 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 



  Strona 37 z 59 

wskazać: [……][……][……]
31

 

W przypadku gdy ma zastosowanie 

którakolwiek z podstaw wykluczenia o 

charakterze wyłącznie krajowym, czy 

wykonawca przedsięwziął środki w celu 

samooczyszczenia?  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 

 

 

[……] 

Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca 

oświadcza, że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 

podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 

których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w 

części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 

kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca 

lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 

w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 

zawodowym lub handlowym prowadzonym w 

państwie członkowskim siedziby wykonawcy
32

: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 

usługi: 

Czy konieczne jest posiadanie określonego 

zezwolenia lub bycie członkiem określonej 

organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 

usługi, o której mowa, w państwie siedziby 

wykonawcy?  

 

 

[] Tak [] Nie 

 

Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 

status członkowski chodzi, i wskazać, czy 

wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

                                                           
31

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
32

 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą 

być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
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Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 

lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 

w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu 

określonej liczby lat obrotowych wymaganej w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia jest następujący: 

i/lub 

1b) Jego średni roczny obrót w ciągu 

określonej liczby lat wymaganej w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 

następujący
33

 (): 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

 

 

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 

obszarze działalności gospodarczej objętym 

zamówieniem i określonym w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu 

wymaganej liczby lat obrotowych jest 

następujący: 

i/lub 

2b) Jego średni roczny obrót w 

przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej 

liczby lat wymaganej w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 

następujący
34

: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 

 

 

 

 

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 

(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za 

cały wymagany okres, proszę podać datę 

założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub 

rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych
35

 

określonych w stosownym ogłoszeniu lub 

dokumentach zamówienia wykonawca 

oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) 

wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) 

następująca(-e): 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X 

do Y
36

 – oraz wartość): 

[……], [……]
37

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

                                                           
33

 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
34

 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 

 
35

 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
36

 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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formie elektronicznej, proszę wskazać: [……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 

zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 

następującą kwotę: 

Jeżeli te informacje są dostępne w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych 

wymogów ekonomicznych lub finansowych, 

które mogły zostać określone w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 

wykonawca oświadcza, że 

Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła 

zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w 

dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] 

 

 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca 

lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 

w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa  Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 

publicznych na roboty budowlane: 

W okresie odniesienia
38

 wykonawca wykonał 

następujące roboty budowlane określonego 

rodzaju:  

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 

zadowalającego wykonania i rezultatu w 

odniesieniu do najważniejszych robót 

budowlanych jest dostępna w formie 

elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia): […] 

Roboty budowlane: [……] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 

publicznych na dostawy i zamówień 

publicznych na usługi: 

W okresie odniesienia
39

 wykonawca zrealizował 

następujące główne dostawy określonego 

rodzaju lub wyświadczył następujące główne 

usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu 

wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, 

zarówno publicznych, jak i prywatnych
40

: 

 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    

 

2) Może skorzystać z usług następujących [……] 

                                                           
38

 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 

doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 

 
39

 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 

doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
40

 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, 

jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
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pracowników technicznych lub służb 

technicznych
41

, w szczególności tych 

odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 

W przypadku zamówień publicznych na roboty 

budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić 

do następujących pracowników technicznych lub 

służb technicznych o wykonanie robót: 

 

 

[……] 

3) Korzysta z następujących urządzeń 

technicznych oraz środków w celu 

zapewnienia jakości, a jego zaplecze 

naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 

stosować następujące systemy zarządzania 

łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 

złożonym charakterze, które mają zostać 

dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu 

do produktów lub usług o szczególnym 

przeznaczeniu: 

Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 

kontroli
42

 swoich zdolności produkcyjnych lub 

zdolności technicznych, a w razie konieczności 

także dostępnych mu środków naukowych i 

badawczych, jak również środków kontroli 

jakości? 

 

 

 

[] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i 

kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 

a) sam usługodawca lub wykonawca: 

lub (w zależności od wymogów określonych w 

stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 

zamówienia): 

b) jego kadra kierownicza: 

 

 

a) [……] 

 

 

 

b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca 

będzie mógł stosować następujące środki 

zarządzania środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 

wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w 

ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 

[……], [……] 

[……], [……] 

[……], [……] 

Rok, liczebność kadry kierowniczej: 

[……], [……] 

[……], [……] 

                                                           
41

 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa 

danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić 

odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 

 
42

 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej 

imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
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[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi 

narzędziami, wyposażeniem zakładu i 

urządzeniami technicznymi na potrzeby 

realizacji zamówienia: 

[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 

podwykonawcom
43

 następującą część 

(procentową) zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 

dostawy: 

Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 

lub fotografie produktów, które mają być 

dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 

świadectwo autentyczności. 

Wykonawca oświadcza ponadto, że w 

stosownych przypadkach przedstawi wymagane 

świadectwa autentyczności. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 

dostawy: 

Czy wykonawca może przedstawić wymagane 

zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 

instytuty lub agencje kontroli jakości o 

uznanych kompetencjach, potwierdzające 

zgodność produktów poprzez wyraźne 

odniesienie do specyfikacji technicznych lub 

norm, które zostały określone w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, 

jakie inne środki dowodowe mogą zostać 

przedstawione: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 

lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania 

środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 

ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy Odpowiedź: 

                                                           
43

 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz 

polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski 

dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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zarządzania środowiskowego 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 

zaświadczenia sporządzone przez niezależne 

jednostki, poświadczające spełnienie przez 

wykonawcę wymaganych norm zapewniania 

jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych? 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 

jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 

zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 

zaświadczenia sporządzone przez niezależne 

jednostki, poświadczające spełnienie przez 

wykonawcę wymogów określonych systemów 

lub norm zarządzania środowiskowego? 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 

jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów 

lub norm zarządzania środowiskowego mogą 

zostać przedstawione: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……] 

 

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 

lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 

mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do 

złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi 

dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które 

ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 

zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 

konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 

mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 

kandydatów: 

W przypadku gdy wymagane są określone 

zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 

formie dokumentów, proszę wskazać dla 

każdego z nich, czy wykonawca posiada 

[….] 

 

 

 

[] Tak [] Nie
45

 

 

 

 

                                                           
45

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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wymagane dokumenty: 

Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 

dowodów w formie dokumentów są dostępne w 

postaci elektronicznej
44

, proszę wskazać dla 

każdego z nich: 

 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[……][……][……]
46

 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są 

dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego 

wprowadzenia w błąd. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, 

przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w 

których: 

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich 

dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w 

dowolnym państwie członkowskim
47

, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.
48

, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już 

posiada odpowiednią dokumentację. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub 

podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów 

potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których 

to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić 

postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej, numer referencyjny)].  

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 

UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM! 

 

 

..............................................    ................................................................................. 

    miejscowość i data  imię i nazwisko osoby/osób  

 uprawnionej do reprezentowania 

  wykonawcy 

Załącznik Nr 3 do części I SIWZ 
Wykonawca: 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
Adres/siedziba: 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 

                                                           
44

 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
46

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 

 
47

 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub 

organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę 

czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
48

 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 



  Strona 44 z 59 

Tel./faks ………………………………. 
e-mail ………………………………….. 

Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o.  
ul. Żołnierzy WiN 22 

22-200 Włodawa 

 

Oświadczenie potwierdzające wykonanie usług polegających na 
zagospodarowaniu odpadów w ilości nie mniejszej niż: dla zadania Nr I: 1000 
Mg/rok w sposób ciągły*, dla zadania Nr II: 300 Mg/rok w sposób ciągły* dla 

zadania Nr III: 300 Mg/rok w sposób ciągły**niepotrzebna skreślić 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Usługa dalszego zagospodarowania odpadów 
pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o.  we Włodawie”, 
prowadzonego przez Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o., ul. Żołnierzy 
WiN 22, 22-200 Włodawa. 
W celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w pkt. V.1.2. ppkt. 2-a) SIWZ 
składam wykaz wykonanych lub wykonywanych usług zagospodarowania odpadów w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 

 
Przedmiot 

zamówienia 

 
Nazwa  

odbiorcy 

Data wykonania lub 
wykonywania usługi 

Okres wykonanej 
 lub wykonywanej  
usługi w sposób  
ciągły w pełnych 

miesiącach 

Ilość  
zagospoda-
rowanych  
odpadów  
w Mg/rok  

Wartość 
usługi 
brutto  

Rozpoczęcie 
 

Zakończenie 

 
 

 
 

   
 
 
 

 
…………miesięcy 

 
…….Mg/rok 

 

 
 

 
 

   
 
 
 

 
…….…..miesięcy 

 
…….Mg/rok 

 

  
 
 
 

   
…….…..miesięcy 

 
…….Mg/rok 

 

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane 
należycie lub są wykonywane należycie. 

UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM! 

 
 
 

..............................................    ................................................................................. 

    miejscowość i data  imię i nazwisko osoby/osób  

 uprawnionej do reprezentowania 

  wykonawcy 
Załącznik Nr 4 do części I SIWZ 

Wykonawca: 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
Adres/siedziba: 
 
……………………………………………… 
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……………………………………………… 
 
Tel./faks ………………………………. 
 
e-mail ………………………………….. 

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o.  
ul. Żołnierzy WiN 22 

22-200 Włodawa 

 

Oświadczenie potwierdzające posiadanie potencjału technicznego 
niezbędnego do realizacji zamówienia dla zadania/ zadań Nr:…..…….…………… 

o kodzie/ kodach odpadów: ………….……………………………………. 
dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Usługa dalszego zagospodarowania odpadów 
pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o. we Włodawie”, 
prowadzonego przez Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o., ul. Żołnierzy 
WiN 22, 22-200 Włodawa. 
W celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w pkt. V.1.2. ppkt. 2-b) SIWZ 
składam wykaz posiadanych instalacji, w których będą zagospodarowywane odpady objęte 
przedmiotem zamówienia w procesie ich odzysku /lub recyklingu: 
 
Lp. Dokładna nazwa i adres instalacji,  

w której będą zagospodarowane odpady 
Podstawa dysponowania 

  
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 

UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM! 

 

 

 

.............................................    ................................................................................. 

    miejscowość i data  imię i nazwisko osoby/osób  

                                                                                                       uprawnionej do reprezentowania 

              wykonawcy 
Załącznik Nr 5 do części I SIWZ 

Niniejsze oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego 

na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

    Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o.  
ul. Żołnierzy WiN 22 

22-200 Włodawa 
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Wykonawca: 
 
…………………………………… 
 
…………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………… 
…………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa  
do reprezentacji) 

 
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy pn.: „Usługa dalszego 
zagospodarowania odpadów pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
MZC Sp. z o. o. we Włodawie”, prowadzonego przez Zakład Zagospodarowania 
Odpadów MZC Sp. z o. o., ul. Żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa. 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „Usługa 
dalszego zagospodarowania odpadów pochodzących z Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów MZC Sp. z o. o. we Włodawie”, prowadzonego przez Zakład 
Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o., ul. Żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa, 
oświadczam, iż: 
1. Wykonawca składający niniejszą ofertę nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z wykonawcami, 
którzy złożyli oferty w postępowaniu w powyższym postępowaniu. 

2. Wykonawca składający niniejszą ofertę należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z wykonawcami, którzy 
złożyli oferty w postępowaniu w powyższym postępowaniu, a w skład tej grupy wchodzą 
następujące podmioty:…………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………..
.............................................................................................................................................. 
Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:……………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

   

UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM! 

 

 

..............................................    ................................................................................. 

    miejscowość i data  imię i nazwisko osoby/osób  

                                                                                                        uprawnionej do reprezentowania 

              wykonawcy 

Uwaga: Dokument ten Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 
stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), 
samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego). 
  
Uwaga: Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 
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Załącznik nr 1 do części II SIWZ - Wzór umowy 
w sprawie zamówienia publicznego 

UMOWA Nr…………………… 
 

zawarta w dniu ........................ r. we Włodawie z Wykonawcą w wyniku rozstrzygnięcia 
postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2019 
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r. poz. 1843 z późn.zm.) o szacunkowej wartości powyżej kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, na zadanie pod nazwą: „Usługa dalszego 
zagospodarowania odpadów pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
MZC Sp. z o. o. we Włodawie” 
pomiędzy: 
Zakładem Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o., ul. Żołnierzy WiN 22, 22-200 
Włodawa, NIP: 565-152-75-50, Regon: 365525530, BDO: 000008163, Kapitał zakładowy 
5 000 zł, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 
0000642113 Przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie siedzibą w Świdniku, 
reprezentowanym przez:  
Prezesa Zarządu – Krzysztofa Chilczuka,  
zwanym dalszej treści umowy Zamawiającym 
a 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez: 
1.  …..................................................................................... 
2. ........................................................................................ 
zwanym dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści: 
 

§ 1 
Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz 
z załącznikami oraz Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami z dnia ......................................... 
 

§ 2 
1. Przedmiotem umowy jest:  

1) Zadanie Nr 1. Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym 
zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 
wymienione w 19 12 11) – frakcja nadsitowa tj. odpady pochodzące z selektywnej 
zbiórki (20 01 39; 15 01 06; 15 01 02; 20 01 99) poddane ręcznemu sortowaniu 
odpadów komunalnych. Odpady frakcji nadsitowej 19 12 12, w ilości do 1500 
Mg. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia odzysku odebranych odpadów 
oraz przekazania pisemnej informacji o prowadzonym procesie odzysku z 
odebranych odpadów od Zamawiającego. * 

2) Zadanie Nr 2. Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 –  inne odpady (w tym 
zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 
wymienione w 19 12 11) – frakcja nadsitowa  tj. odpady o kodzie 20 03 01 poddane 
mechanicznemu przesiewaniu i ręcznemu sortowaniu zmieszanych odpadów 
komunalnych.  Odpady frakcji nadsitowej 19 12 12,  w ilości do 500 Mg. Wykonawca 
zobowiązany jest do potwierdzenia odzysku odebranych odpadów oraz przekazania 
pisemnej informacji o prowadzonym procesie odzysku z odebranych odpadów od 
Zamawiającego. * 

3) Zadanie Nr 3. Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 (odpady 
wielkogabarytowe), które będą poddane przez Zamawiającego wstępnemu 
rozdrabnianiu na rozdrabniaczu dwuwałowym z belką i elektromagnesem, w ilości do 
500 Mg. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia odzysku odebranych 
odpadów oraz przekazania pisemnej informacji o prowadzonym procesie odzysku z 
odebranych odpadów od Zamawiającego. * 

2. Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania wynosi:  
1) dla Zadania Nr 1 - do 1500 Mg odpady o kodzie 19 12 12,  
2) dla Zadania Nr 2 - do 500 Mg odpady o kodzie 19 12 12 - frakcja nadsitowa, tj. 

odpady o kodzie 20 03 01,  
3) dla Zadania Nr 3 - do 500 Mg odpady o kodzie 20 30 07.  

- jest to ilość szacunkowa i Zamawiający zastrzega sobie prawo do wytwarzania 
odpadów w mniejszej ilości w czasie trwania umowy. 
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3. Posiadaczem odpadów jest Zamawiający, a Wykonawca, wykorzystując własne 
instalacje i urządzenia przetworzy odpady w procesie odzysku i/lub recyklingu. 

4. Zamawiający oświadcza, że: 
1) w sposób stały i zorganizowany będzie umożliwiał Wykonawcy przejęcie odpadów, 

których rodzaje i charakterystykę określa specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia; 

2) będzie płacił wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu przejęcia odpadów na 
zasadach określonych w Umowie. 

5. Wykonawca oświadcza, że: 
1) w sposób stały i zorganizowany będzie przejmował od Zamawiającego odpady, 

których rodzaje i charakterystykę określa specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia. 

2) przejmie w pełni obowiązki wynikające z przepisów dotyczących odpadów oraz 
odpowiedzialność za działania związane z odpadami od momentu odbioru odpadów 
od Zamawiającego i będzie dokonywał odzysku i/lub recyklingu tych odpadów za 
pośrednictwem własnych instalacji i urządzeń. 

 
§ 3 

Przyjęcie i transport odpadów będzie się odbywało: 
1) Zgodnie ze złożoną ofertą odpady określone w § 2 ust. 1 Wykonawca będzie 

przejmował od Zamawiającego na terenie zakładu Wykonawcy znajdującego się 
w ............................; 

2) Przejmowanie odpadów następować będzie w oparciu o prowadzoną w należyty 
sposób ewidencję odpadów, zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi, 
a szczególności przepisami ustawy o odpadach. Dokumentami stanowiącymi 
podstawę do wystawienia faktur VAT będą zbiorcze karty przekazania odpadu 
sporządzone w ujęciu miesięcznym, obejmujące odpad danego rodzaju; 

3) Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia odpadów od Zamawiającego zgodnie 
z postanowieniami Umowy oraz do potwierdzenia odbioru tych odpadów na 
dokumentach, o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu; 

4) Ilość odpadów przejmowanych przez Wykonawcę określana będzie na podstawie 
wyniku ważenia na wadze stanowiącej własność Wykonawcy i ta masa będzie 
przyjmowana do fakturowania; 

5) W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, 
Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte 
postępowanie z nim i za skutki z tego wynikające; 

6) Transportu odpadów leży po stronie Zamawiającego; 
7) Wykonawca odpowiedzialny jest za rozładunek odpadów i wszelkie szkody powstałe 

podczas rozładunku; 
8) Zamawiający zobowiązany jest do wydania Wykonawcy wszelkich informacji 

dotyczących przekazywanych odpadów, w szczególności potwierdzających, że 
przekazywane odpady spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 

§ 4 
Do rozliczeń pomiędzy stronami stosowana będzie cena, przyjęta przez Zamawiającego                 
w wyniku złożonej przez Wykonawcę oferty z dnia ………………: 
1) na Zadanie Nr 1 - Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w 

tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 
wymienione w 19 12 11) – frakcja nadsitowa tj. odpady pochodzące z selektywnej 
zbiórki (20 01 39; 15 01 06; 15 01 02; 20 01 99) poddane ręcznemu sortowaniu 
odpadów komunalnych. Odpady frakcji nadsitowej 19 12 12 w ilości do 1500 Mg.: 

 cena netto za 1 Mg odpadu wynosi ................zł (słownie: ………………………….), 

 cena brutto za 1 Mg odpadu wynosi................zł (słownie: …………………………), 
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 w tym przysługujący podatek VAT za 1 Mg odpadu wynosi ................... zł 
(słownie: ………………….), 

 szacunkowa wartość zamówienia netto za 1500 Mg odpadu wynosi 
……………….zł (słownie: …………………………..),  

 szacunkowa wartość zamówienia brutto za 1500 Mg odpadu wynosi .................... 
zł (słownie: ................................................zł).* 
 

2) na Zadanie Nr 2 - Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 –  inne odpady (w 
tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 
wymienione w 19 12 11) – frakcja nadsitowa  tj. odpady o kodzie 20 03 01 poddane 
mechanicznemu przesiewaniu i ręcznemu sortowaniu zmieszanych odpadów 
komunalnych.  Odpady frakcji nadsitowej 19 12 12 w ilości do 500 Mg.: 

 cena netto za 1 Mg odpadu wynosi ................zł (słownie: ………………………….), 

 cena brutto za 1 Mg odpadu wynosi................zł (słownie: …………………………), 

 w tym przysługujący podatek VAT za 1 Mg odpadu wynosi ................... zł 
(słownie: ………………….), 

 szacunkowa wartość zamówienia netto za 500 Mg odpadu wynosi 
……………….zł (słownie: …………………………..),  

 szacunkowa wartość zamówienia brutto za 500 Mg odpadu wynosi .................... zł 
(słownie: ................................................zł).* 
 

3) na Zadanie Nr 3 - Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 (odpady 
wielkogabarytowe) , które będą poddane przez Zamawiającego wstępnemu 
rozdrabnianiu na rozdrabniaczu dwuwałowym z belką i elektromagnesem w ilości do 
500 Mg.: 

 cena netto za 1 Mg odpadu wynosi ................zł (słownie: ………………………….), 

 cena brutto za 1 Mg odpadu wynosi................zł (słownie: …………………………), 

 w tym przysługujący podatek VAT za 1 Mg odpadu wynosi ................... zł 
(słownie: ………………….), 

 szacunkowa wartość zamówienia netto za 500 Mg odpadu wynosi 
……………….zł (słownie: …………………………..),  

 szacunkowa wartość zamówienia brutto za 500 Mg odpadu wynosi .................... zł 
(słownie: ................................................zł).* 

1. Faktury wystawiane będą w miesięcznym okresie rozliczeniowym, za odebrane partie 
odpadów, na podstawie kart przekazania odpadu (dokumentów, o którym mowa w § 3 
pkt 2 umowy) podpisanych przez obie strony. 

2. Fakturę należy wystawić na: Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o., 
ul. Żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa, NIP: 565-152-75-50. 

3. Termin płatności: do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby 
Zamawiającego. 

4. Cena określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty wykonania umowy, w tym koszty 
opłat za korzystanie ze środowiska (w przypadku, gdy sposób zagospodarowania 
odpadu wymaga ich naliczenia), koszty związane z zagospodarowaniem odpadu, 
obowiązujący podatek VAT. 

5. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. 

6. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 
bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia 
zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie 
wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT 
(np. zapłata za odszkodowanie), a także za świadczenia zwolnione z VAT, 
opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. 

7. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego 
płatności w systemie podzielonej płatności. 
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8. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z 
rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. 

9. Zapis ust. 6-9 będzie miał zastosowanie w zależności od złożonego oświadczenia 
Wykonawcy (załącznik nr 1 do umowy). 

10. Wykonawca, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a 
podczas obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do 
niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku 
rozliczeniowego, na który ma wpływać wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest 
rachunek VAT 

 
§ 5 

1. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz.U. poz. 2191, dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”). 

2. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa wyżej, Wykonawca jest obowiązany do 
wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania (dalej – „PEF”). 

3. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać 
elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub 
załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy. 

4. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wystawić Zamawiającemu za 
pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania podając numer PEPPOL (NIP: 
565-152-75-50). 

5. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 
wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury do konta Zamawiającego na PEF, w 
sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

6. Wykonawca oświadcza, że wskazany numer rachunku został ujawniony w wykazie 
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej (dalej: „Biała lista”) oraz, że numer rachunku bankowego 
wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest 
rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT. 

7. W razie rozbieżności między rachunkiem wskazanym na fakturze, a rachunkiem 
wskazanym na „Białej liście” Zamawiający uprawniony jest do uregulowania płatności na 
rachunek wskazany na „Białej liście”, jako rachunek Wykonawcy. Zapłata na rachunek 
wskazany na „Białej liście”, jako rachunek Wykonawcy, skutkuje wygaśnięciem 
zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. 

8. W przypadku braku ujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy na „Białej liście”. 
Zamawiający będzie uprawniony do zapłaty wynagrodzenia na rachunek wskazany w 
fakturze, jednakże z jednoczesnym wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów 
prawa w tym powiadomienia organów administracji karno-skarbowej. 

9. Wykonawca, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a 
podczas obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do 
niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku 
rozliczeniowego, na który ma wpływać wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest 
rachunek VAT. 

10. W razie poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów, w związku z błędnym 
podaniem numeru rachunku bankowego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
odszkodowanie w wysokości kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z 
błędnym wskazaniem numeru rachunku bankowego. 

 
§ 6 
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1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie                                        
z obowiązującymi przepisami prawa, umową oraz z zachowaniem należytej staranności. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób 
trzecich, za wszelkie szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy w tym zaniechania realizacji umowy, niedbalstwa lub działania niezgodnego z 
umową i przepisami obowiązującymi w zakresie przedmiotu zamówienia. 

3. W przypadku, gdy wpisy do rejestrów lub zezwoleń utracą moc w trakcie obowiązywania 
umowy, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania nowych wpisów lub zezwoleń 
oraz przekazania kopii tych dokumentów Zamawiającemu w terminie 21 dni od dnia 
wygaśnięcia wpisu bądź zezwolenia, pod rygorem prawa do odstąpienia od umowy 
przez Wykonawcę w terminie 30 dni od upływu powyższych 21 dni, chyba, że 
Zamawiający nie wiedział o powyższych zdarzeniach, wówczas termin 30 dni liczy się od 
dnia dowiedzenia się przez niego o nich. 

4. W toku wykonywania przedmiotowego zamówienia, przy realizacji czynności, których 
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Zamawiający wymaga zatrudnienia osób 
na podstawie umowy o pracę.  

5. Zakres i rodzaj czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy 
w rozumieniu Kodeksu pracy, Zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia dla 
danego Zadania.  

6. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem wykonującym wskazane 
czynności przed zakończeniem ich wykonywania Wykonawca będzie zobowiązany do 
zatrudnienia na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę, chyba, że 
powyższe stanowisko uległo likwidacji lub uległa zmianie forma wykonywania czynności. 

7. Obowiązek zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu 
wskazanych czynności dotyczy również podwykonawcy. Wykonawca w każdej umowie 
o podwykonawstwo obowiązany jest zawrzeć stosowne zapisy zobowiązujące 
podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane 
czynności.  

8. W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w 
zakresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy złożenia: 
1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 
3) innych dokumentów 
– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres 
obowiązków pracownika. 

9. W przypadku niedochowania zobowiązań określonych w ust. 1-8 Zamawiający obciąży 
Wykonawcę karami umownymi na zasadach i w wysokości określonych w umowie. 
Zamawiający może również, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach, odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy 
Wykonawca nie wykonuje obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 
przy wykonywaniu wskazanych czynności.  

 
§ 7 

Umowa zawarta została na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 
r. lub do wyczerpania kwoty szacunkowej wartości zamówienia, o której mowa w § 4 
niniejszej umowy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 
 

§ 8 
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1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy, niezależnie od przypadków 
przewidzianych w umowie i w prawie, w wypadek rażącego naruszenia postanowień umowy 
przez drugą stronę. Odstąpienia można wykonać w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się 
o podstawie do odstąpienia. 
2. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) zostanie wszczęta likwidacja Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się o podstawie do odstąpienia. 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, Zamawiający ma prawo 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się o podstawie do 
odstąpienia. 

c) Wykonawca nie wykonał, co najmniej raz realizacji usług będących przedmiotem 
umów bez uzasadnionych przyczyn, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni od niewykonania zlecenia. 

3. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania umowy do dnia jej rozwiązania lub odstąpienia. 
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 9 
1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pk ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania 
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 
1) zmiana wynagrodzenia umowy w przypadku, gdy zmianie uległy stawki podatku VAT - 

wynagrodzenie, ulegnie zmianie w ten sposób, że wynagrodzenie netto pozostanie takie 
samo, a wartość podatku VAT i wynagrodzenie brutto ulegną zmianie; 

2) zmiana wynagrodzenia wykonawcy, jeżeli po zawarciu umowy przedstawi on uzasadnione 
i udokumentowane okoliczności wzrostu kosztów przetwarzania odpadów odebranych od 
Zamawiającego odpadów, a które nie były mu znane lub nie były do przewidzenia do 
chwili składania ofert w postępowaniu. Zmiana powyższa nie obejmuje zmiany kwoty 
minimalnego wynagrodzenia pracownika lub stawki za zlecenie od 2020 roku oraz zmiany 
w zakresie kwot ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego od 2020 roku.  

3) zmiana podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 
złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a uat.1 ustawy Pzp, w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji 
przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, że 
proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia; 

4) rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 
złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania Zamawiającemu, 
że Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia; 

5) powierzeniu podwykonawcy realizacji części zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca 
w ofercie nie wskazał części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć 
podwykonawcy; 

6) zmiana lub wprowadzenie nowych regulacji prawnych po dniu podpisania umowy, 
powodująca konieczność dostosowania postanowień umowy do nowych regulacji w tym 
rozwiązanie umowy, w zakresie treści umowy w tym, co do wysokości wynagrodzenia, 
czasu trwania umowy, przedmiotu umowy, obowiązków zamawiającego i wykonawcy, 
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zasad rozliczania wynagrodzenia, terminu wypłaty wynagrodzenia; Zmiana nastąpi w 
zakresie obowiązku zmiany wynikającego z nowych regulacji prawnych; 

7) zmiany zaistniałe z przyczyn organizacyjnych np.: zmiana osób upoważnionych 
do dokonywania czynności w imieniu stron umowy, zmiana danych teleadresowych, 
zmiana nr konta i innych danych podmiotowych – zmiana w zakresie treści umowy nie 
wpływająca na jej przedmiot ani wynagrodzenie; 

8) zmiany terminu wykonania umowy, czasu trwania umowy, terminów określonych w 
umowie lub jej zakresu przedmiotowego, wynagrodzenia wraz z innymi konsekwencjami 
zmiany z uwagi na wystąpienie zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od stron umowy, w 
tym z uwagi na wystąpienie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

9) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których 
nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności 
 i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, a 
nie prowadzi ona do zmiany istoty przedmiotu umowy. 

 
§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku rozwiązania lub 
odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn innych niż leżące 
po stronie Zamawiającego - w wysokości 23 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące 
złotych 00/100). 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania lub odstąpienia 
od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający -                
w wysokości 23 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące zł), z wyłączeniem okoliczności,                   
o których mowa w art. 145 ustawy - Pzp. 

3. Za każdy nieuzasadniony przypadek odmowy odbioru odpadów, Zamawiający ma prawo 
naliczyć Wykonawcy kary umowne, w wysokości 10% wynagrodzenia za partię odpadów, 
jaka przysługiwałaby Wykonawcy, obliczonych na podstawie ceny określonej w § 4 pkt.1 
niniejszej umowy. 

4. W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100 zł, za każdy dzień 
zwłoki, licząc do dnia, kiedy zapłaty tej dokonał Zamawiający. 

5. W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za godność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości w 
wysokości 1 000 zł za każdy przypadek. 

6. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokość 1 000 zł za każdy przypadek. 

7. W przypadku realizacji umowy z udziałem nieujawnionego podwykonawcy Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 3 000 zł, za każdorazowy fakt nieujawnienia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

8. W przypadku nieprzedłożenia w terminie dokumentu, o którym mowa w §6 ust. 9 umowy, 
w wysokości, 2 000 zł za każdy fakt nieprzedłożenia. 

9. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

10. Łączna wysokość kar umownych, jakich Zamawiający może żądać zapłaty nie może 
przekroczyć 20% wysokości wynagrodzenia netto.  

11. Karę umowną Zamawiający może potrącić z jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy,  
w tym również z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, bez wezwania do zapłaty,  
na co Wykonawca wyraża zgodę. 

12. Kara umowna staje się wymagalna w dniu wystąpienia zdarzenia powodującego 
obciążenie Wykonawcy karą umowną. 

13. W przypadku zaistnienia więcej niż jednej podstawy do naliczenia kar, Wykonawca 
zostanie obciążony karami umownymi łącznie, z każdej podstawy uprawniającej 
Zamawiającego do naliczenia kar umownych. 
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14. Zapłacenie kary umownej nie wyłącza po stronie Zamawiającego prawa do dochodzenia  
od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego w wysokości przewyższającej wysokość 
naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

15. Zamawiający ma prawo do zmiany wysokości należnej kary umownej, w przypadkach 
określonych w art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego 

16. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, z przyczyn leżących po stronie 
podwykonawców, dostawców czy producenta przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w tym z 
obowiązku zapłaty kar umownych. 

 

§ 11 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi  

LUB 

Wykonawca oświadcza, że Podwykonawcom powierza następujący zakres robót: 

a) …………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………….  

2. Wykonawca oraz dalszy podwykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeksie Cywilnym. 

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych 
podwykonawców jak za swoje własne działania i zaniechania. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

6. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w umowie. 

7. W przypadkach, o których mowa wyżej przedkładający może poświadczyć za zgodność 
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

8. Powyższe zapisy umowy od ust. 4 do ust. 7 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy 
o podwykonawstwo. 

 
§ 12 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. 
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla Zamawiającego.  
 
 Zamawiający       Wykonawca 
 
 
 

………………………………..                        ……………………………….. 
 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1 do wzoru umowy  
w sprawie zamówienia publicznego 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Oświadczamy, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 

fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla 

którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (Dz.U. 

2018.2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 

 

………………………………. 

*niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 2 do części II SIWZ - Wzór umowy 
w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 

zawarta dnia………………………….. we Włodawie pomiędzy: 
 
Zakładem Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o., ul. Żołnierzy WiN 22, 22-200 
Włodawa, NIP: 565-152-75-50, Regon: 365525530, BDO: 000008163, Kapitał zakładowy 
5 000 zł, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 
0000642113 Przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie siedzibą w Świdniku,  
reprezentowanym przez:  
Prezesa Zarządu – Krzysztofa Chilczuka,  
zwanym dalej Zleceniodawcą lub Administratorem danych (administratorem) 
a  
…………………………………………………………………………………………………………, 
reprezentowanym przez:  
……………………………………………………………., 
zwanym dalej Zleceniobiorcą lub Podmiotem przetwarzającym, 
zwanymi każdą z osobna w dalszej części Umowy „Stroną”, a łącznie „Stronami”. 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. W celu wykonania umowy nr ……………………….z dnia……………………. (dalej – 
usługą lub umową) zawartej pomiędzy Stronami, Administrator powierza Zleceniobiorcy 
przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”, dalej „rozporządzenie”, które zgromadził 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przetwarza w związku z wykonaniem umowy, 
o której mowa wyżej. 
2. Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe 
przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych, w zakresie i 
celu określonym Umową. 
3. Zleceniobiorca oświadcza również, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu 
powierzonych danych osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych 
osobowych oraz że osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych 
oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania 
oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i 
sposobów ich zabezpieczenia.  
 

§ 2 
Cel, zakres, miejsce przetwarzania powierzonych danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych 
Administratora danych jedynie w celu prawidłowego wykonywania usługi, o której mowa 
wyżej. 
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych 
wyłącznie w celach związanych z realizacją Umowy i wyłącznie w zakresie, jaki jest 
niezbędny do realizacji tych celów. 
3. Na wniosek Administratora danych lub osoby, której dane dotyczą Zleceniobiorca wskaże 
miejsca, w których przetwarza powierzone dane. 
 

§ 3 
Zasady przetwarzania danych osobowych 
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1. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy                            
z najwyższą starannością zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego                      
i technicznego interesów Stron w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych. 
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na 
celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, 
zabezpieczenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności 
zabezpieczyć je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, oraz zmianą, utratą, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
3. Zleceniobiorca oświadcza, że zastosowane do przetwarzania powierzonych danych 
systemy informatyczne spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 
4. Zleceniobiorca przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie 
administratora, w szczególności zgodnie z umową o świadczenie usługi.  
5. Podmiot przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości 
pomaga administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać 
się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie 
wykonywania jej praw.  
6. Podmiot przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu 
informacje, pomaga administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.                      
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                          
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych).  
7. Podmiot przetwarzający niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin, powiadamia 
administratora o naruszeniu danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej 
umowy.  
8. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem 
zależnie od decyzji administratora danych usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe 
oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba, że szczególne przepisy prawa nakazują 
przechowywanie danych osobowych lub przepisy prawa wymagają przechowywania danych                
w celu realizacji prawa wynikających z prawa. 
9. Podmiot przetwarzający udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszej umowie oraz umożliwia 
administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie 
audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.  
 

§ 4 
Odpowiedzialność Stron 

1. Administrator danych ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa                        
w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych według rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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). 
2. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Zleceniobiorcy za przetwarzanie powierzonych 
danych niezgodnie z umową.  
3. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie 
dopełnił obowiązków, które nakłada niniejsza umowa, lub gdy działał poza zgodnymi z 
prawem instrukcjami administratora lub wbrew tym instrukcjom. 
 

§ 5 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.  
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2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
3. W przypadku, gdy niniejsza Umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to również 
inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie 
wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, jak również akty prawne, które zastąpią wskazane 
ustawy i rozporządzenia. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej                  
ze Stron. 
5. Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych obowiązuje na czas trwania umowy                
o świadczenie usługi, o której mowa wyżej. 
6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.  
 
 
 
 
 
      ………………………………..                        ………………………….. 
                Zleceniodawca                   Zleceniobiorca 
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