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CZĘŚĆ I 

 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz 

Adres korespondencyjny: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” 

Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków 

Strona internetowa: www.czystemiasto.pl 

Adres e-mail: przetargi@czystemiasto.pl  

Godziny urzędowania Zamawiającego: 8.00 - 15.30 w dni robocze 

NIP: 618-18-44-896, REGON: 250810478 

2. Informacje ogólne.  

2.1. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: UA.271.1.8.2020 

2.2. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie: 

1) „Zamawiający” – Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  

z siedzibą przy Placu Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz, 

2) „Zakład/ZUOK/ZUOK Orli Staw” – należy przez to rozumieć Zakład Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, w Orlim Stawie 2, 62 – 834 Ceków; adres Zakładu 

jest adresem korespondencyjnym Zamawiającego, 

3) „Postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone 

przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji i ustawy, 

4) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

5) „ustawa”, „Pzp”, „ustawa Pzp”– ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), 

6) „Zamówienie” - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot 

został opisany w punkcie 4 IDW, 

7) „Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 

publicznego, złożyła ofertę lub zawarła Umowę w sprawie zamówienia publicznego, 

8) przedmiot zamówienia / przedmiot Umowy – przedmiot, który został opisany 

w punkcie 4 IDW, 

9) „RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

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

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

10) Kompost nieodpowiadający wymaganiom – odpad o kodzie 19 05 03 – zgodnie z 

katalogiem odpadów, materiał produkowany w instalacjach ZUOK „Orli Staw”, w 

wyniku tlenowej stabilizacji frakcji 20-80 mm odpadów odsianych z odpadów 

mailto:przetargi@czystemiasto.pl
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komunalnych, w procesie kompostowania intensywnego i dojrzewania, 

wykorzystywany do rekultywacji biologicznej zamkniętego składowiska lub jego części, 

11) HUM-OS – środek wspomagający uprawę roślin – środek poprawiający właściwości 

gleby, materiał produkowany w procesie dwuetapowego kompostowania z odpadów 

organicznych selektywnie zebranych z terenu działalności ZUOK „Orli Staw”, 

wykorzystywany pod uprawy polowe, trawniki, rośliny ozdobne oraz do rekultywacji 

gleb zdegradowanych. 

2.3. Wykonawca winien zapoznać się z całością SIWZ. 

2.4. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia do niej dołączone lub przedkładane na wezwanie 

Zamawiającego powinny być przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ 

i odpowiadać jej treści. 

3. Tryb udzielania zamówienia. 

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

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843 ze zm.). 

3.2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

3.3. W zakresie nieuregulowanym zapisami niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy 

ustawy. 

4. Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji zamówienia. 

4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu Etapu II 

rekultywacji kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na 

terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w następującym 

zakresie: 

1) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej kwatery nr 1 w celu określenia rzeczywistej 

miąższości warstwy organicznej do wykonania w ramach realizacji niniejszego 

zamówienia, 

2) wykonania warstwy organicznej o grubości około 0,60 m na wierzchowinie i około 

0,35 m na skarpach kwatery, przy czym skarpa północna ze względu na przylegające 

do niej odpady z klina łączącego kwaterę nr 1 i kwaterę nr 2 nie podlega rekultywacji, 

3) wykonania warstwy organicznej HUM-OS o grubości 0,10 m na wierzchowinie 

kwatery,  

4) wysiewu mieszankami traw lub mieszankami roślin miododajnych (ustalonymi  

z Zamawiającym) na skarpach (za wyjątkiem północnej skarpy) oraz wierzchowinie 

kwatery, 

5) opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest za pomocą „Projektu rekultywacji 

kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie 

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”” T. 1” Orli Staw 2, 62-834 

Ceków, dz. ewid. nr 156/1 obręb nr 0013, Prażuchy Nowe, gm. Ceków-Kolonia, powiat 

kaliski” – stanowiącego IV Część niniejszej SIWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania 
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i Odbioru Robót Budowlanych – stanowiącej III Część niniejszej SIWZ, Przedmiaru Robót – 

stanowiącego V część niniejszej SIWZ. 

4.3. Proces rekultywacji kwatery składowiska prowadzony jest w dwóch etapach. Pierwszy 

etap rekultywacji został zakończony w marcu 2017 roku. Dokumentacja powykonawcza 

pierwszego etapu rekultywacji – „Projekt rekultywacji kwatery nr 1 składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych „Orli Staw” T. 1 i T. 2” z naniesionymi zmianami stanowi IV część niniejszej 

SIWZ. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie Etapu II rekultywacji. 

4.4. Zamawiający informuje, że na wierzchowinie kwatery znajduje się kompost 

nieodpowiadający wymaganiom (materiał do wykorzystania przy wykonywaniu warstwy 

organicznej) w ilości około 3,2 tys. m3, przy czym około 500 m3 zostało rozplantowane po 

wierzchowinie kwatery, natomiast około 2700 m3 jest zmagazynowane w postaci pryzmy. 

Poza tym na wierzchowinie kwatery, po I Etapie rekultywacji odwiercono 10 studni 

odgazowujących (obecna ilość studni 25 szt.) oraz wykonano napowierzchniową instalację 

łączącą nowo odwiercone studnie z istniejącymi. W związku z powyższym dla 

zabezpieczenia instalacji przed uszkodzeniem wymaga się aby II Etap rekultywacji 

rozpocząć od  wykonania co najmniej 40 cm warstwy rekultywacyjnej na wierzchowinie 

kwatery.  

Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien dokonać inwentaryzacji geodezyjnej 

kwatery w celu określenia rzeczywistej miąższości warstwy organicznej do wykonania w 

ramach realizacji niniejszego zamówienia.  

4.5. Wykonywanie robót objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w warunkach 

normalnej pracy Zakładu i eksploatacji kwatery II składowiska odpadów, w obrębie której 

znajduje się droga dojazdowa do kwatery I będącej przedmiotem rekultywacji, w związku 

z powyższym Wykonawca musi prowadzić prace tak, aby nie zakłócać funkcjonowania 

pozostałej części ZUOK. Zakład pracuje w systemie dwóch zmian: 6.00 - 22.00. Większość 

sobót i niedziel jest wolna od pracy. Wszelkie zakłócenia pracy Zakładu muszą być na 

bieżąco uzgadniane z Zamawiającym. 

4.6. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do wykonania 

wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy,  

organizacji Terenu Budowy, zapewnienia obsługi geodezyjnej, realizacji warunków 

określonych w opiniach organów, uzgodnieniach, decyzjach, wykonania wszelkich 

wymaganych badań i prób, przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do obiektu do 

stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

4.7. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca 

przeznaczonego pod realizację niniejszego przedmiotu zamówienia. Wykonawcy, którzy 

są zainteresowani przeprowadzeniem ww. wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem, 

zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej w formie pisemnej lub 

faksowej (nr faksu +48 62 7635651) bądź za pośrednictwem e-maila na adres: 

przetargi@czystemiasto.pl. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni 

mailto:przetargi@czystemiasto.pl
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do udziału w niej zostaną poinformowani e-mailem. Koszty dokonania wizji lokalnej 

ponosi Wykonawca. 

4.8. Podane przez Zamawiającego nazwy własne materiałów i urządzeń mają charakter 

przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, właściwości 

i wymogów technicznych. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń 

równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy, przy obowiązku wykazania, że 

dostawy, usługi, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania 

jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie, w rozumieniu ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), ustawy 

o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz innych przepisów, o ile mają 

zastosowanie. W przypadku użycia w niniejszej SIWZ nazw materiałów, producentów czy 

znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu 

doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny 

i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań 

„równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz 

eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie 

gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Ilekroć w SIWZ przedmiot zamówienia jest 

opisany poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to przyjmuje się, że 

dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą 

wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać (udowodnić) w ofercie, że 

oferowane przez niego roboty budowlane, usługi i dostawy spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania materiałów równoważnych 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów 

zamiennych (opracowanie własne zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę 

producenta, opis materiałów i ilość do zabudowy) – niezłożenie takiego zestawienia 

oznacza, że Wykonawca zastosuje materiały i rozwiązania przyjęte w SIWZ.  

4.9. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za 

właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze 

zm.). Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy. 

4.10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Teren Budowy i zaplecze Terenu Budowy. 

4.11. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy  

w sprawie zamówienia publicznego.  

5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV).  

5.1. Główny słownik CPV:  

45112320-4 Rekultywacja 
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5.2. Dodatkowy słownik CPV: 

45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów 
 

6. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz 

wskazanie liczby części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub 

maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu 

Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które 

części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty 

w większej niż maksymalna liczbie części. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

7. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, 

jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 

1 pkt 6 ustawy. 

8. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający 

dopuszcza ich składanie. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

9. Szczególne wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia w przypadkach 

przewidzianych w ustawie Pzp. 

9.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji 

zamówienia: wszystkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych, 

realizowane na Terenie Budowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 1320). 

9.2. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w punkcie 9.1. nie dotyczy osób pełniących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia 

wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego 

wykonywania prac bez nadzoru. 

9.3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogów, o których mowa punkcie 9.1. IDW na zasadach przewidzianych 

we Wzorze Umowy – II części SIWZ. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zapewnił sobie 

możliwość egzekwowania od podwykonawców (np. poprzez zastosowanie odpowiednich 

zapisów w umowach zawieranych z nimi) dokumentowania spełnienia wyżej wymienionych 

wymogów i przedkładania przez podwykonawcę dokumentów w celu 

przeprowadzeniaprzez Zamawiającego czynności kontrolnych, o ile spełnienie tych 

wymogów będzie realizowane przez podwykonawcę. 

10. Podstawy wykluczenia z postępowania. 
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10.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

10.2. Wykluczenie, o którym mowa w punkcie 10.1. następuje z uwzględnieniem brzmienia art. 

24 ust. 7 i innych przepisów ustawy. 

10.3. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o którym mowa 

w punkcie 12.3. IDW, w terminie tam wskazanym. 

11. Warunki udziału w postępowaniu. 

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

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – nie dotyczy, 

c) zdolności technicznej i zawodowej – warunki określone w punkt 11.2. IDW. 

11.2. Za spełniających warunki udziału w zakresie zdolności technicznej i zawodowej 

w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy: 

1) wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 

jednego zamówienia o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto, polegającego na 

wykonaniu rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 

którego powierzchnia wynosiła minimum 3 ha, lub prac ziemnych polegających na 

formowaniu skarp o nachyleniu nie mniejszym niż 1:2 i o powierzchni nie mniejszej 

niż 2 ha, które zostało wykonane w sposób należyty, w szczególności zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

Zamawiający uznaje za wystarczające wskazanie w wykazie, o którym mowa 

w punkcie 11.2.1) IDW tylko takich robót budowlanych, które potwierdzą spełnianie 

warunków postawionych przez Zamawiającego; 

ORAZ 

2) skierują do realizacji niniejszego zamówienia Kierownika robót  posiadającego 

uprawnienia do nadzorowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej lub inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń (lub 

posiadającego równoważne kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych, 

zgodnie z przepisami prawa polskiego) oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie 

zawodowe, w tym jako Kierownik robót  przy realizacji co najmniej jednej 

rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, którego 

powierzchnia wynosiła minimum 3 ha lub przy pracach ziemnych polegających na 

formowaniu skarp o nachyleniu nie mniejszym niż 1:2 o powierzchni nie mniejszej niż 

2 ha;  
ORAZ 
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3) zapewnią dla celów realizacji niniejszego zamówienia przynajmniej następujące 

urządzenia techniczne: 

a) koparkę gąsienicową o pojemności łyżki co najmniej 0,60 m3 – 1 szt., 

b) spycharkę gąsienicową o mocy co najmniej 74 kW (100 KM) – 1 szt. 
 

Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez 

właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie 

z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 220) lub 

zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117). 

12. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
wykluczenia z postępowania. 

12.1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

1) nie podlega wykluczeniu, 

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

12.2. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 12.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

o treści zgodnej ze wzorem (wymagany zakres informacji) stanowiącym załącznik nr 2 do 

IDW. 

12.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

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

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu. W przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz 

z oświadczeniem dokumenty bądź informacje (dowody) potwierdzające, że powiązania 

z innym Wykonawcą, który złożył ofertę nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy 

z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 

12.3. IDW dotyczącego każdego z nich. 

12.4. Wykonawca może złożyć oświadczenie, o którym mowa w punkcie 12.3. wraz z ofertą 

w przypadku, gdy nie należy do żadnej grupy kapitałowej, co znajdzie odzwierciedlenie w 

treści składanego oświadczenia. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek 

zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) 

będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy. 
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12.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

wyłącznie na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące 

oświadczenia i dokumenty: 

1) oświadczenie 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 - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 

w sprawie spłat tych należności, 

2) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia na wezwanie 

Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń i dokumentów 

wymienionych w punktach 12.5.1)-2) IDW. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy 

z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego oświadczeń 

lub dokumentów, o których mowa w punktach 12.5.1)-2) IDW dotyczących każdego  

z nich. 

12.6. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wyłącznie na 

wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące 

oświadczenia i dokumenty: 

1) wykaz robót budowlanych spełniających warunki o których mowa w punkcie 11.2.1) 

IDW – wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik nr 3 do IDW, 

2) dowody określające, czy roboty budowlane wymienione w wykazie, o którym mowa 

w punkcie 12.6.1) IDW, zostały wykonane należycie, w tym zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone. 

Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty 

3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

spełniających warunki o których mowa w punkcie 11.2.2) IDW – wzór wykazu 

(wymagany zakres informacji) stanowi załącznik nr 6 do IDW, 

4) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia 

publicznego, spełniających warunki, o których mowa w punkcie 11.2.3), wraz 

z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wzór wykazu (wymagany 

zakres informacji) stanowi załącznik nr 9 do IDW. 

12.7. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 12.1. IDW, należy złożyć pod rygorem 

nieważności, w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem przez osobę/y 

uprawnioną/e do reprezentacji. 
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12.8. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w punktach 12.5.1)-2), 12.6.1)-4) IDW, 

należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

osobę/y uprawnioną/e zgodnie z zasadami, o których mowa w punktach 12.10.-12.12. 

IDW. 

12.9. W przypadku oświadczenia, o którym mowa w punkcie 12.3. IDW Zamawiający 

dopuszcza złożenie go w sposób określony w punkcie 15.2.2) lub w punkcie 15.2.3) IDW 

wraz z niezwłocznym dostarczeniem go w oryginale (osobiście, za pośrednictwem 

operatora pocztowego, posłańca). 

12.10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem, następuje przez opatrzenie kopii dokumentu 

lub kopii oświadczenia sporządzonych w postaci papierowej własnoręcznym podpisem 

przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji. W przypadku dokumentu/oświadczenia 

wielostronicowego/dwustronnego należy poświadczyć każdą stronę. 

12.11. 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 - 

odpowiednio, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

12.12. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z ich 

tłumaczeniem na język polski. 

12.13. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 

o których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub 

dokumenty. 

12.14. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa powyżej, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności 

oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 

ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 

aktualne. 

12.15. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej SIWZ dotyczącymi 

składanych dokumentów lub oświadczeń przez Wykonawców mają zastosowanie 

przepisy i wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1282). 

13. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom. 

13.1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

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

części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
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finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków.  

13.2. W sytuacji gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

w szczególności przedstawiając zobowiązanie (sporządzone pod rygorem nieważności 

w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do 

reprezentacji podmiotu trzeciego) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca 

polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 

należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentu (np. zobowiązania podpisanego 

przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu, na zasobach którego polega 

Wykonawca), który określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

a w szczególności czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega 

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, 

których wskazane zdolności dotyczą. 

13.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy. 

13.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

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

wymagane.  

13.5. W sytuacji określonej w art. 22a ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca odpowiada solidarnie 

z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 

przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

13.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia – na wezwanie 

Zamawiającego – w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych 

w punktach 12.5.1)-2) IDW. 
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13.7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w „Formularzu oferty” części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 

Wykonawcę firm (nazw) podwykonawców, o ile są znane na etapie składania ofert. 

Zamawiający zaleca podanie kwoty lub procentowego udziału zlecanego zakresu 

zamówienia w stosunku do całości zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcy. Wskazanie niniejszego nastąpi w „Formularzu oferty”. 

13.8. Zasady i warunki udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji 

zamówienia zawarte zostały we Wzorze Umowy – II części SIWZ. 

13.9. Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone 

do podwykonawstwa części zamówienia. 

14. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym: 

członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

14.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 

z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodów, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawcy wykazują zgodnie z punktem 11.2. IDW – dopuszcza się łączne spełnienie 

tych warunków przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

W przypadku braku łącznego spełnienia warunków, o których mowa w punkcie 11.2. 

IDW, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Wykonawcy podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu, o którym mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 12 ustawy. 

14.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, 

o którym mowa w punkcie 12.1. IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

14.4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa odpowiednio w punkcie 11.2. IDW każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego 

dokumentów, o których mowa w punkcie 12.5. IDW i odpowiednich dokumentów, 

o których mowa w punkcie 12.6. IDW w zakresie, w którym wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. 

14.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym 
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mowa w punkcie 12.3. IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. 

15. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

15.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się: 

1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041), 

2) osobiście, 

3) za pośrednictwem posłańca, 

4) za pośrednictwem faksu, 

5) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344), 

z zastrzeżeniem punktu 15.2. IDW. 

15.2. Korespondencję oznaczoną przynajmniej numerem sprawy (UA.271.1.8.2020): 

1) w formie pisemnej należy kierować na adres: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków, 

2) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej należy kierować wyłącznie na 

następujący adres poczty elektronicznej: przetargi@czystemiasto.pl; z tym 

zastrzeżeniem, że przesyłane pliki nie mogą być spakowane (w szczególności 

posiadać rozszerzenia „rar”, „zip” itp.) z uwagi na funkcjonujące u Zamawiającego 

zabezpieczenia w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego; przesłanie 

korespondencji na inny adres poczty elektronicznej należący do Zamawiającego 

będzie bezskuteczne, 

3) za pośrednictwem faksu należy kierować wyłącznie na następujący numer: 

 +48 62 7635651. 

15.3. W przypadku korespondencji przekazywanej za pośrednictwem operatora pocztowego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1041), należy uwzględnić godziny pracy Zamawiającego, wskazane w punkcie 1. 

IDW. 

15.4. W przypadku korespondencji przekazywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niezachowania 

przez Wykonawcę wymogu, o którym mowa w punkcie 15.2.2) IDW. Zamawiający 

sugeruje przekazywanie tą drogą plików w formacie „pdf”, „jpg” (jako skanów 

dokumentów). 

15.5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, każda ze stron na 

żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Jednocześnie 

Zamawiający sugeruje, aby korespondencji przekazanej w ten sposób nie przekazywać 

po godzinach pracy Zamawiającego, a także w dzień wolny od pracy. 
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15.6. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniema (przyjmie), iż pismo (dokument) wysłane przez Zamawiającego 

na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu 

doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

15.7. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę pisma od Zamawiającego nieczytelnego, 

o niepełnej treści itp. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym niezwłocznie 

Zamawiającego. 

15.8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie korespondencja 

prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

15.9. W przypadku dokumentów lub oświadczeń składanych przez Wykonawcę na wezwanie 

Zamawiającego (po otwarciu ofert) – Zamawiający uzna je za skutecznie złożone, jeżeli 

zostaną złożone Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym z zachowaniem 

formy określonej zapisami IDW, przepisami ustawy Pzp lub aktów wykonawczych 

wydanych na jej podstawie, a w przypadku pełnomocnictw w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (pod rygorem nieważności). 

15.10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek w sposób określony 

w punkcie 15.2. IDW. Zamawiający sugeruje przekazanie wniosku również w formie 

edytowalnej, co pozwoli na skrócenie czasu na udzielanie wyjaśnień. 

15.11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

15.12. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jedynie w zakresie 

procedury jest Anna Macke, tel. 62 763 56 54. 

16. Termin związania ofertą. 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

17. Opis sposobu przygotowywania oferty. 

17.1. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 

17.2. Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny 

i trwały. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 

datą i podpisem osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy. 

Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty, pełnomocnictw oraz oświadczeń 

i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału, oświadczeń o braku 

podstaw wykluczenia, w tym oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej oraz dokumentu, o którym stanowi punkt 13.2. IDW. 

Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczeń z art. 25a ustawy, dokumentów 

i oświadczeń z art. 26 ustawy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

17.3. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty ponumerować kolejno i trwale spiąć (np. zszyć, 

zbindować, wpiąć do skoroszytu lub segregatora), a strony zawierające jakąkolwiek treść 

zaparafować lub podpisać przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania 
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Wykonawcy. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno 

ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 17.10. W treści oferty powinna 

być umieszczona informacja o liczbie stron (np. przed podpisem w „Formularzu oferty”).  

17.4. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie 

bierze odpowiedzialności.  

17.5. Przy składaniu oferty należy wykorzystać wzory oświadczeń i dokumentów załączone do 

niniejszej IDW.Ryzyko błędu przy przepisywaniu wyżej wymienionych wzorów, brak w 

ich treści wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego obciąża Wykonawcę. 

17.6. Przez ofertę należy rozumieć złożony, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, 

opatrzony własnoręcznym podpisem/własnoręcznymi podpisami, wypełniony 

„Formularz oferty” – zgodnie ze wzorem (wymagany zakres informacji) stanowiącym 

załącznik nr 1 do IDW wraz z wycenionym Przedmiarem Robót – zgodnie ze wzorem 

(wymagany zakres informacji) stanowiącym V część SIWZ. 

17.7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy, tj.: 

1) osoby uprawnione zgodnie z reprezentacją ujawnioną w aktualnym odpisie 

z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, lub 

2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał lub kopię 

poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg 

z dokumentu sporządzony przez notariusza; 

3) przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia lub podpisania oferty upoważnia 

również do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii wszystkich oświadczeń 

lub dokumentów składanych wraz z ofertą lub na wezwanie Zamawiającego, chyba 

że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 

17.8. Do oferty należy dołączyć: 

1) oświadczenie, o którym mowa w punkcie 12.1. IDW, 

2) dokument, o którym mowa w punkcie 13.2. IDW - w sytuacji gdy Wykonawca polega 

na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp – 

jeżeli dotyczy, 

3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, 

z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) - w oryginale 

albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 

4) pełnomocnictwo, o którym mowa w punkcie 17.7.2 IDW (jeśli dotyczy) - w formie 

tam wskazanej. 

W przypadku braku możliwości bezpłatnego uzyskania przez Zamawiającego dokumentu 

potwierdzającego prawo do reprezentacji Wykonawcy dla osoby/osób, które podpisały 

ofertę, Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą przedmiotowy dokument 

potwierdzający to prawo. W przeciwnym razie Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

uzupełnienia tego dokumentu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy. 
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Dokumentów, o których mowa w punktach 12.5. i 12.6. IDW nie należy składać wraz 

z ofertą, są one składane na wezwanie Zamawiającego wystosowane po otwarciu ofert. 

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 12.3. IDW należy złożyć – po otwarciu ofert - 

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca nie należy do żadnej 

grupy kapitałowej – wtedy oświadczenie o takiej treści może zostać złożone wraz 

z ofertą. 

17.9. Samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach 

wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadają status dokumentu oryginalnego 

w rozumieniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1282). 

17.10. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien: 

1) w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec w „Formularzu oferty” (poprzez 

sporządzenie odpowiedniego oświadczenia), które spośród zawartych w ofercie 

informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1010), 

2) odpowiednio te informacje zastrzeżone oznaczyć np. poprzez spięcie, zszycie 

w sposób oddzielny od pozostałej części oferty i opatrzyć napisem: „Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, 

3) wykazać dlaczego te informacje zastrzeżone stanowią tajemnice przedsiębiorstwa 

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010. 

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

18. Wycofanie lub zmiana złożonej oferty. 

18.1. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę pod warunkiem złożenia Zamawiającemu 

przed upływem terminu do składania ofert pisemnego oświadczenia w tej sprawie 

podpisanego przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, co należy 

wykazać.  

18.2. W przypadku, gdy Wykonawca chce dokonać zmiany, modyfikacji, uzupełnienia złożonej 

oferty, może tego dokonać wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. 

Pisemne oświadczenie w tej sprawie wraz ze zmianami musi zostać dostarczone 

Zamawiającemu w zamkniętej kopercie oznakowanej jak oferta, z dodatkowym 

widocznym napisem „ZMIANA OFERTY”. 

18.3. Oświadczenia składane przez Wykonawcę, o których mowa w punktach 18.1. i 18.2. 

muszą być złożone przed upływem terminu do składania ofert, z zachowaniem zasad 

dotyczących składania oferty określonych w IDW (np. reprezentacja). Oświadczenia te 
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powinny być jednoznaczne i nie powodujące wątpliwości Zamawiającego co do ich treści 

i zamiarów Wykonawcy. 

18.4. Zwrócenie się Wykonawcy o wycofanie oferty lub jej zmianę bez zachowania wymogu 

pisemności (drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez pracowników Wykonawcy lub 

pisemnie, lecz w formie nie spełniającej powyższych wymogów i inne) – nie będzie 

skuteczne. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub jej zmiana musi zostać podpisana przez 

osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy. 

19. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

19.1. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” - 

sekretariat, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 26 sierpnia 2020 roku do godz. 12:00 

19.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Oferta w postępowaniu pn. „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych „Orli Staw”- Etap II” 

Nie otwierać przed dniem: 26 sierpnia 2020 roku godz. 12:05 

 

19.3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego 

oznakowania opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych 

informacji. 

20. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

20.1. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli 

Staw”, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków 

w dniu 26 sierpnia 2020 roku o godz. 12:05 

20.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

20.3. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA OFERTY" zostaną otwarte przed otwarciem 

kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 

20.4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo poda obecnym 

w szczególności: 

1) stan koperty zawierającej otwieraną ofertę, 

2) nazwę(firmę) i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 

3) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 

jakości na wykonany przedmiot zamówienia oraz warunków płatności.  

21. Opis sposobu obliczenia ceny. 
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21.1. Za wykonanie całego przedmiotu zamówienia Wykonawca w „Formularzu oferty” 

zobowiązany jest do podania w szczególności ceny (netto/brutto) oferty. 

21.2. W niniejszym postępowaniu przyjęto jako formę wynagrodzenia – wynagrodzenie  

Kosztorysowe. Wykonawca musi wycenić wszystkie pozycje w Przedmiarze Robót 

zgodnie z wymogami i formularzami zawartymi w Części III niniejszej SIWZ – Specyfikacje 

Techinczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

i podać je w złotych. Ceny jednostkowe należy podać z wyłączeniem VAT. Brak ceny przy 

jakiejkolwiek pozycji oznacza, że ta pozycja nie zostanie zapłacona i zostanie uznana za 

włączoną do innych pozycji wycenionego Przedmiaru Robót. 

Zalecane jest dokładne sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 

21.3. Cenę należy podać w polskich złotych, z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po 

przecinku (co do grosza zgodnie z polskim systemem płatniczym), dokonując 

ewentualnych zaokrągleń według zasady matematycznej, iż końcówki poniżej 0,5 grosza 

pomija się, a końcówkę 0,5 grosza i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza. 

21.4. Przy poprawianiu omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy, Zamawiający będzie 

kierował się zasadami tam zawartymi. 

21.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

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

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

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

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

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

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

22. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

22.1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi 

kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem (wagami): 

1) Cena – waga 60 punktów, 

2) Okres gwarancji jakości – waga 40 punktów. 

22.2. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o wyżej wymienione kryteria i przyznaną 

w toku oceny punktację, tj. końcowa liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych 

ofert obliczona zostanie według wzoru: 

Lp = C + G 

gdzie:  

Lp – łączna liczba punktów przyznana ofercie, 

C – liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium „Cena”, 

G – liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium „Okres gwarancji jakości”. 

22.3. Sposób oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

1) Kryterium „Cena” 
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W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty podana przez Wykonawcę 

w „Formularzu oferty”. Maksymalną ilość punktów tj. 60 otrzyma Wykonawca, który 

zaproponuje najniższą cenę. Ilość punktów w tym kryterium wyliczona będzie zgodnie 

z poniższym wzorem, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady 

matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, 5-9 zaokrągla się w górę: 

C = Cn/Co x 60 punktów 

gdzie: 

C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena” przez ocenianą ofertę,  

Cn – najniższa  cena brutto oferty spośród ocenianych ofert, 

Co –  cena brutto oferty ocenianej oferty. 

2) Kryterium „Okres gwarancji jakości” 

W powyższym kryterium oceniany będzie okres gwarancji jakości podany przez 

Wykonawcę w p. 4.5) „Formularza oferty”. Ofercie zostaną przyznane punkty 

w zależności od długości podanego przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości 

według następującego wzoru, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według 

zasady matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, 5-9 zaokrągla się w górę: 

G = Go/Gn x 40 punktów 

gdzie: 

G – ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium „Okres gwarancji 

jakości”,  

Gn – najdłuższy okres gwarancji jakości spośród wszystkich ocenianych ofert, 

Go – długość okresu gwarancji jakości zaproponowana w ocenianej ofercie. 

Zaproponowany w „Formularzu oferty” okres gwarancji jakości nie może być krótszy 

niż 24 miesiące od dnia podpisania (bez uwag) przez obie strony umowy protokołu 

odbioru końcowego. Pozostawienie pustego miejsca w „Formularzu oferty” uważa się 

za zaoferowanie 24-miesięcznego okresu gwarancji jakości w powyższym kryterium. 

Zamawiający informuje, że w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu 

gwarancji jakości krótszego niż 24 miesiące od dnia podpisania (bez uwag) przez obie 

strony umowy protokołu odbioru końcowego, oferta tego Wykonawcy zostanie 

odrzucona jako niezgodna ze SIWZ. 

W sytuacji, gdy Wykonawca zaproponuje okres gwarancji jakości na wykonany 

przedmiot zamówienia dłuższy niż 60 miesięcy Zamawiający do oceny przyjmie okres 

60 miesięcy, a w umowie wpisze okres zaproponowany przez Wykonawcę. 

22.4. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów w przyjętych 

kryteriach oceny ofert, a oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów zostanie 

uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną 

łączną ilością punktów. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia, temu Wykonawcy, 

którego oferta otrzyma największą łączną ilość punktów oraz, który wykaże spełnienie 

warunków udziału i brak podstaw wykluczenia w niniejszym postępowaniu. 

23. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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23.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany 

będzie przed podpisaniem Umowy do: 

1) okazania aktualnego i opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 

nie mniejszą niż 500 000,00 zł, o którym mowa w § 4 Wzoru Umowy, 

2) podania, o ile są już znane, nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu 

Umowy – jeżeli dotyczy. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu Umowy. 

23.2. Brak przedłożenia dokumentów, o których mowa w punkcie 23.1. IDW w terminie 5 dni 

roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do ich złożenia 

może stanowić podstawę do uznania, iż Wykonawca uchyla się od podpisania Umowy. 

23.3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, powiadomiony 

będzie pisemnie lub telefonicznie o terminie i miejscu podpisania Umowy. 

23.4. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie Zamawiający może żądać dostarczenia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców (np. umowy spółki cywilnej, umowy 

konsorcjum). 

23.5. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą zobowiązany będzie do przekazania dokumentów potwierdzających 

umocowanie do podpisania Umowy w imieniu Wykonawcy - o ile nie będzie ich 

zawierała złożona oferta. 

24. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

24.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

25. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej Umowy, 

ogólne warunki Umowy albo wzór Umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby 

zawarł z nim Umowę na takich warunkach. 

25.1 Wykonawca zobowiązany jest do podpisania Umowy na warunkach podanych we 

Wzorze umowy stanowiącym II część SIWZ. 

25.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozliczenia 

dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 

26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki 

ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”. 

27. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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28. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego. 

Adres poczty elektronicznej, na który należy kierować korespondencję podany został w punkcie 

15.2. IDW. Adres strony internetowej podany został w punkcie 1. IDW. 

29. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

29.1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w polskich złotych. 

29.2. Jeżeli w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

podane będą wartości w innej walucie niż polskie złote, będą one przeliczane na polskie 

złote według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego danej waluty z daty 

zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego 

postępowania. W przypadku, gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu 

w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie ogłasza średniego kursu 

danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs danej waluty ogłoszony 

przez NBP ostatniego dnia przed dniem zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

30. Aukcja elektroniczna. 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

31. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich 

zwrot. 

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

32. Informacje dotyczące zastosowanego przez Zamawiającego szczególnego sposobu 

przeprowadzenia postępowania. 

Zamawiający informuje, iż w przypadku niniejszego postępowania, zgodnie z art. 24aa ustawy 

Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego 

oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

33. Ochrona danych osobowych. 

33.1. Stosownie do treści art. 8a ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający względem osób fizycznych, 

których dane bezpośrednio pozyska od nich w związku ze złożeniem oferty zgodnie z art. 

13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

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

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, informuje, że:  

1) Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Związek Komunalny Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”; 

2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Związku Komunalnym Gmin „Czyste 

Miasto, Czysta Gmina” można się skontaktować e-mailowo: iod@orlistaw.pl, 

mailto:iod@orlistaw.pl
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telefonicznie 62 763 56 75, pisemnie na adres: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków; 

3) Pani/Pana pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. b, c i e RODO w celu: 

 zawarcia i wykonania Umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której 

dane dotyczą, przed zawarciem Umowy,  

 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

 wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; 

4) dostęp do pozyskanych danych posiadają upoważnieni pracownicy Związku ponadto 

odbiorcami pozyskanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora;  

5) Pani/Pana pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do 

wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora i zabezpieczenia 

interesów Administratora; 

6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do 

dokonania wyboru oferty;  

7) w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) osoba, której dane zostały pozyskane posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących tej 

osoby, 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania pozyskanych danych osobowych; 

− 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, 

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

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

9) osobie, której dane zostały pozyskane nie przysługuje: 

− 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 pozyskanych danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

33.2. Stosownie do treści art. 8a ust. 2 ustawy Pzp w związku z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp 

w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający 

może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 

na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

33.3. Stosownie do treści art. 8a ust. 3 ustawy Pzp skorzystanie przez osobę, której dane 
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dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym 

mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą 

postanowień Umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

33.4. Stosownie do treści art. 8a ust. 4 ustawy Pzp w związku z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp 

wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

33.5. Stosownie do treści art. 11 ust. 6a ustawy Pzp w przypadku danych osobowych 

zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, 

o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze 

żądania skierowanego do Zamawiającego. 

33.6. Stosownie do treści art. 96 ust. 3a ustawy Pzp zasada jawności, o której mowa w art. 96 

ust. 3 ustawy Pzp, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem 

danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Ograniczenia zasady 

jawności, o których mowa w art. 8 ust. 3-5 ustawy Pzp, stosuje się odpowiednio. 

33.7. Stosownie do treści art. 96 ust. 3b ustawy Pzp od dnia zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 

ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych 

osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie 

udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 

33.8. Stosownie do treści art. 97 ust. 1a ustawy PZP w związku z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp 

w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający 

może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 

w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

33.9. Stosownie do treści art. 97 ust. 1b ustawy Pzp skorzystanie przez osobę, której dane 

dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 

rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 

33.10. Stosownie do treści art. 8 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia dane osobowe, 

o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

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

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy Pzp, do upływu terminu do ich wniesienia. 

34. Wykaz załączników do niniejszej IDW. 
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Lp. Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 

1.  Załącznik nr 1 Wzór Formularza oferty 

2.  Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia z art. 25a ustawy 

3.  Załącznik nr 3 Wzór wykazu robót budowlanych 

4.  Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 

z 2020  r., poz. 1076 ze zm.) 

5.  Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia ustanawiającego pełnomocnika zgodnie z art. 

23 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) (dotyczy 

konsorcjów, spółek cywilnych) – załączony pomocniczo 

6.  Załącznik nr 6 Wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia 

7.  Załącznik nr 7 Wzór 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 

8.  Załącznik nr 8 Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego 
tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się 
o zamówienia publiczne 

9.  Załącznik nr 9 Wzór wykazu urządzeń technicznych 
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza oferty  

 

FORMULARZ OFERTY 

 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

Na: „Rekultywację kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na 
terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” – Etap II” 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  UA.271.1.8.2020 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz 

Adres do korespondencji: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” 

Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem(zapoznaliśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i przyjmuję 

(przyjmujemy) ją bez zastrzeżeń, 

2) gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ 

oraz jej modyfikacji,  

3) cena netto oferty (kosztorysowe wynagrodzenie netto za wykonanie całego przedmiotu 

zmaówienia) wynosi: ……………………… zł (słownie: ………………………… złotych …/100), plus należny 

podatek VAT – stawka ……% w kwocie ……… zł (słownie: …………………… złotych …/100), co łącznie 

stanowi  cenę brutto oferty w kwocie ………… zł (słownie: ………………… złotych …/100) (słownie: 

…………………… złotych …/100),  

4) wybór mojej(naszej) oferty [będzie prowadzić] / [nie będzie prowadzić]1 do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazuję/emy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

                                                      
1 Wykonawca skreśla niepotrzebne 
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których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję(emy) ich 

wartość bez kwoty podatku: 

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub 
usługi 

Wartość bez kwoty podatku 
w zł 

1.   

2.    

...   

5) oferowana długość okresu gwarancji jakości wynosi ……… miesięcy od dnia podpisania przez 

strony Umowy Protokołu Odbioru Końcowego,2  

6) zobowiązuję(emy) się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: do 60 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

7) termin płatności faktur: 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, 

8) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 

9) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń Wzór Umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 

10) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, Umowę zobowiązuję(emy) się 

zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 

11) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią 

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji] / 

[wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą 

być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]1: 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  

(wyrażone cyfrą)  

od do 

a)     

b)     

12) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia] 

/[następujące części niniejszego zamówienia powierzę(ymy) podwykonawcom]1:  

Lp. Nazwa / opis części zamówienia, 

której wykonanie Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom 

Firma podwykonawcy
3
 Kwota lub procentowy 

udział zlecanego 

zakresu zamówienia 

w stosunku do całości 

zamówienia, który 

Wykonawca zamierza 

powierzyć 

podwykonawcy 

a)     

b)     

 

                                                      
2 Oferowana długość okresu gwarancji jakości zgodnie z punktem 22.3.2) IDW, należy wpisać oferowaną przez Wykonawcę długość okresu 
gwarancji jakości. 
3 Wykonawca zobowiązany jest wpisać firmę podwykonawcy w przypadku, gdy firma podwykonawcy jest znana na etapie składania oferty; gdy 
firma nie jest znana – Wykonawca wpisuje tylko opis części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom 
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13) reprezentowany przez nas (przeze mnie) Wykonawca jest małym/średnim/dużym 

przedsiębiorcą1, 

14) wypełniłem(wypełniliśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(pozyskaliśmy) 

w celu złożenia oferty oraz zobowiązuje(zobowiązujemy) się wypełnić powyższe obowiązki 

informacyjne w odniesieniu do osób, których dane osobowe będą przekazywane 

Zamawiającemu w trakcie realizacji Umowy, 

15) wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty. 
 

 PODPIS(Y): 
Lp. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i data 

1)       

2)       
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Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia z art. 25a ustawy – dokument składany wraz z ofertą. 
  

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  UA.271.1.8.2020 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz 

 

Adres do korespondencji: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” 

Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków 
 

OŚWIADCZENIE Z ART. 25a USTAWY 
WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli 

Staw” – Etap II” na podstawie art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oświadczam(y), że: 

1. Wykonawca: 

1) nie podlega wykluczeniu z postępowania, 

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie 11 IDW polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów
4
: 

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

w następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

3. W stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

13-22 ustawy Pzp.
5
 

4.  Na dzień składania ofert zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 

24 ust. 1 pkt 13–14, 16–20 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
6
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

PODPIS(Y): 

Lp. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawc(ów) 

Miejscowość 

i data 

      

      
 

                                                      
4 Wypełnić, jeśli dotyczy, w innym przypadku skreślić 
5 Wypełnić, jeśli dotyczy, w innym przypadku skreślić 
6 Wypełnić, jeśli dotyczy, w innym przypadku skreślić 
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Załącznik nr 3 – Wzór wykazu robót budowlanych – dokument, który Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest złożyć w wyznaczonym w wezwaniu Zamawiającego terminie 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego.  UA.271.1.8.2020 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz 

Adres do korespondencji: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” 

Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków 
 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   
 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” – Etap II” na podstawie art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843 ze zm.) oświadczam(y), że:  

1. Wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

2. Wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane spełniające wymagania opisane w punkcie 11.2.1) niniejszej IDW: 

Lp. 

Rodzaj zamówienia – 

szczegółowy opis 

potwierdzający wymagania 

określone w pkt. 11.2.1) IDW  

Wartość zamówienia 

brutto w zł 

Data i miejsce 

wykonania 

zamówienia 

Podmiot na rzecz, którego roboty zostały wykonane 

1.      

PODPIS(Y): 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 

oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i data 
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Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 

1076 ze zm.) – Dokument, który Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp. 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  UA.271.1.8.2020 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz 

Adres do korespondencji: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” 

Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

(należy podać nazwę Wykonawcy, w przypadku wspólników spółki cywilnej należy 

podać nazwę przedsiębiorcy tworzącego spółkę zgodnie z wpisem do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a nie nazwę spółki cywilnej) 

Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli 

Staw” – Etap II” na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oświadczam(y), że: 

1. Wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną 

świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji,  

2. Reprezentowany przeze mnie (nas) Wykonawca
7
: 

1) nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 ze zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne 

oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia / nie przynależy do żadnej grupy 

kapitałowej.  

2) przynależy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty  

w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
8
: 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba 

   

   

Wykonawca zobowiązany jest przekazać ww. oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej pod adresem www.czystemiasto.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.  
 

PODPIS(Y): 

Lp. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawc(ów) 

Miejscowość 

i data 

      

      

  

                                                      
7
 Niepotrzebne skreślić 

8
 Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

http://www.czystemiasto.pl/
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Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia ustanawiającego pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) (dotyczy konsorcjów, 

spółek cywilnych).  
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  UA.271.1.8.2020 

ZAMAWIAJĄCY: 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz 

Adres do korespondencji: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” 

Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków 
 

OŚWIADCZENIE USTANAWIAJĄCE PEŁNOMOCNIKA ZGODNIE Z ART. 23 UST. 2 USTAWY PRAWO 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DOTYCZY KONSORCJÓW, SPÓŁEK CYWILNYCH) 
 

Ja niżej podpisany ……............................................................................……………………...........................  

działający w imieniu: ……….……................................................................................................................  
(podać nazwę przedsiębiorcy, spółki i adres) 

oraz 

ja niżej podpisany ….......……………………….................................................................................................  

działający w imieniu: …….………................................................................................................................  
(podać nazwę przedsiębiorcy, spółki i adres) 

oraz 

* ja niżej podpisany ............………………………...........................................................................................  

działający w imieniu: ……….……................................................................................................................  
(podać nazwę przedsiębiorcy, spółki i adres) 

* jako wspólnicy spółki cywilnej pn.: .…………………………........................................................................... 

z siedzibą w ............................................. przy ul. ................................................................................... 

ustalamy, że naszym pełnomocnikiem w rozumieniu art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmin”, którego przedmiotem jest: 
„Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” – Etap II” będzie: 

Pan/Pani: ……………………………………………..........................................................……………….. 

Oświadczamy zgodnie, że wyżej wymieniony Pełnomocnik uprawniony jest do reprezentowania Nas  

w postępowaniu, o którym mowa wyżej, a w szczególności do: 

1) przygotowania i złożenia w naszym imieniu oferty, 

2) podpisania i parafowania w naszym imieniu wszelkich dokumentów związanych z wyżej wymienionym 

postępowaniem, 

3) potwierdzania w naszym imieniu za zgodność z oryginałem wszelkich dokumentów związanych  

z wyżej wymienionym postępowaniem, 

4) składania w naszym imieniu oświadczeń woli i wiedzy oraz składania wyjaśnień. 
 

PODPIS(Y): 

Lp. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 

(osób) upoważnionej(ych) 

do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawc(ów) 

Miejscowość 

i data 

      

      
* 

niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 6 – Wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – dokument, który 

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest złożyć w wyznaczonym w wezwaniu Zamawiającego 

terminie. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  UA.271.1.8.2020 

ZAMAWIAJĄCY: 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz 

Adres do korespondencji: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” 

Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli 

Staw” – Etap II” oświadczam(y), że: 

1. Wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną 

świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

2. Do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy: 

Lp. Funkcja Imię i 

nazwisko 

 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Doświadczenie Wykształcenie  Kwalifikacje 

zawodowe, 

uprawnienia 

Informacje o 

podstawie do 

dysponowania 

osobami 

1.  Kierownik robót        

 

PODPIS(Y): 

Lp. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) 

do podpisania oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawc(ów) 

Miejscowość 

i data 
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Załącznik nr 7 – Wzór 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 – dokument, który Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest złożyć 

w wyznaczonym w wezwaniu Zamawiającego terminie. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  UA.271.1.8.2020 

ZAMAWIAJĄCY: 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz 

Adres do korespondencji: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” 

Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

OŚWIADCZENIE 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 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska 
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli 
Staw” – Etap II” oświadczam(y), że: 
1) wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji; 

2) wobec podmiotu, który reprezentuję(my)
9
: 

 nie wydano prawomocnego wyroku Sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

 wydano prawomocny wyrok Sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

W przypadku zaznaczenia drugiego kwadratu w punkcie 2) powyżej Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy Pzp przedstawia w załączeniu: 

1) dokumenty potwierdzające dokonanie płatności ww. należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami
10

: 

a) …………………, 

b) ………………… . 

2) dokumenty potwierdzające zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności
11

: 

a) …………………, 

b) ………………… . 

 
PODPIS(Y): 

L.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość  
i data 

      

      

                                                      
9 Niepotrzebne skreślić 
10 Wypełnić, jeśli dotyczy, w innym przypadku skreślić 
11 Wypełnić, jeśli dotyczy, w innym przypadku skreślić 
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Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – dokument, który Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, 

zobowiązany jest złożyć w wyznaczonym w wezwaniu Zamawiającego terminie. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  UA.271.1.8.2020 

ZAMAWIAJĄCY: 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz 

Adres do korespondencji: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” 

Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O BRAKU ORZECZENIA WOBEC NIEGO TYTUŁEM ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO ZAKAZU 

UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Rekultywacja kwatery nr 1 
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych „Orli Staw” – Etap II” oświadczam(y), że: 

1) wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd 
przy przedstawianiu informacji; 

2) wobec podmiotu, który reprezentuję(my) nie orzeczono, tytułem środka zapobiegawczego, zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne. 

  
 
 
PODPIS(Y): 
L.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość  
i data 
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Załącznik nr 9 – Wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania 

zamówienia. 

  

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  UA.271.1.8.2020 

ZAMAWIAJĄCY: 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz 
 

Adres do korespondencji: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” 

Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków 

 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 
WYKAZ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli 

Staw” – Etap II” oświadczam(y), że: 

1. Wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z 

pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

2. Do realizacji niniejszego zamówienia zapewnimy następujące urządzenia techniczne: 

Lp. Rodzaj urządzenia 
Marka i model 

urządzenia 

Informacja o podstawie 

do dysponowania danym 

zasobem 

1)  koparkę gąsienicową o pojemności łyżki co 

najmniej 0,60 m
3
 

  

2)  spycharkę gąsienicową o mocy co najmniej 74 

kW (100 KM) 

  

3)     

 
PODPIS(Y): 

Lp. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawc(ów)  

Miejscowość  

i data 

      

      

 


