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1. ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo zamówień na podstawie art. 132 ustawy 

z dnia 11 września 2019 –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej 

uPzp oraz aktów wykonawczych do niej, o wartości zamówienia równej progowi unijnemu lub 

większej na wykonanie zamówienia pn.: 

 

Zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych z terenu miasta Łaziska Górne 

 

2. Zamawiający zgodnie z art. 139 uPzp, przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. może 

najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej 

wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia 

oraz spełnienia warunków udziału w postepowaniu. 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  Zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych z terenu 

miasta Łaziska Górne- szczegółowo opisane w załączniku do SWZ. 

2. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia. 

3. Wspólny słownik Zamówień:   

Główny przedmiot:   

905000000 usługi gospodarki odpadami 

4. W niniejszym postępowaniu zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych do wszystkich 

części. 

5. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8  

uPzp. 

6. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda 

wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są znani. 

II. Termin wykonania:   

Termin realizacji: nie wcześniej niż od 01.04.2021r. przez okres 9 miesięcy. 

Termin realizacji jest terminem orientacyjnym (przewidywanym i pożądanym) i może ulec 

przesunięciu np. ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową. 

 

II. Informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia w walutach obcych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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5. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności  

w zakresie realizacji zamówienia: 

- kierownik instalacji/obiektu 

- pracownik obsługujący wagę / przyjmujący odpady. 

6. Zamawiający nie zastrzega wymagań, o których mowa w art. 94 ust.1 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

 

III. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie 

komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych                                  

i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym                                   

a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 

/pgkim-laziska/skrytkaesp oraz poczty elektronicznej zp@pgkim-laziska.pl  

3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający                              

i wykonawcy posługują się numerami ogłoszenia (BZ, TED lub ID  postępowania). 

4. 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 komunikacji. 

5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez wykonawcę za pośrednictwem formularza do komunikacji jako załącznik. 

6. Zamawiający dopuszcza również składanie dokumentów elektronicznych lub elektronicznych 

kopii dokumentów, lub oświadczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany                  

w pkt 2 adres e-mail. 

7. 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.     

8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150MB. 

9. 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. 

10. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do 

niniejszej swz. Dane postępowania można wyszukiwać również na Liście wszystkich 

postępowań zaznaczając wcześniej opcję ,,dla wykonawców” lub ze strony głównej zakładki 

postępowania na miniPortalu. 

11. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego za pośrednictwem miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu /pgkim-laziska/skrytkaesp oraz poczty elektronicznej            

z wnioskiem o wyjaśnienie treści swz. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak 

nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert (udostępniając je na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

swz wpłynął do zamawiającego nie później niż 14 dni przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści swz nie wpłynie w terminie, zamawiający nie 

ma obowiązku udzielania wyjaśnień treści swz oraz przedłużenia terminu składania ofert. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku               

o wyjaśnienie treści swz.  

IV. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:   

Beata Zacharyasz tel. 32 224 10 88 wew. 214 e-mail: zp@pgkim-laziska.pl – sprawy 

formalno-prawne, 

 Łukasz Sobczak tel. 32 224 88 10 wew. 211.- sprawy merytoryczne 

 

V. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu: 

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

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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1) Nie podlegają wykluczeniu; 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego. 

2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 

112 ust. 2 uPzp dotyczących*: 

1) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności o ile to wynika z odrębnych przepisów 

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada: 

a. Aktualne uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na odzysku oraz 

unieszkodliwianiu lub przetwarzaniu odpadów od właścicieli nieruchomości zgodnie 

z przepisami ustawy – O odpadach.  

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia 

określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługę, do których 

realizacji te uprawnienia są wymagane. 

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

w stosownych sytuacjach polegać na  zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

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

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

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

zdolności są wymagane. 

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

składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 

udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz                                 

w szczególności: 

1) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) Sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach, którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowalne 

lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

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

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 

na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które 

roboty budowlane lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy. 

 

VII. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania   

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 

ust.1 uPzp, wykonawcę: 

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



a. Udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie  przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 

258Kk 

b. Handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kk , 

c. O którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kk lub w art. 46 lub art. 48 ustawy             

z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie, 

d. Finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kk, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępczego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym 

mowa w art. 299 Kk, 

e. O charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 155 §20Kk, lub mające na 

celu popełnienie tego przestępstwa, 

f. Powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 

w art. 9 ust.2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g. Przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kk, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286Kk, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kk, lub 

przestępstwo skarbowe, 

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

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej   

-lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

lub komandytowo –akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo,              

o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec, którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 

terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł  

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec, którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z 16.02.2007r. o ochranie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, 

oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 

wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadku, o których mowa w art. 85 ust1 uPzp, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 

z 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowanie w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 



2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1uPzp               

w następujących okolicznościach: 

1) art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp wykluczy wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, 

ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, 

którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego typu rodzaju 

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury; 

3. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby 

zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem wykonawcy. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający bada, 

czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców. 

VI.  Informacja o podmiotowych środkach dowodowych 

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

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

złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających: 

1) Spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

a. Aktualne uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na odzysku oraz 

unieszkodliwianiu lub przetwarzaniu odpadów od właścicieli nieruchomości zgodnie 

z przepisami ustawy – O odpadach.  

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia 

określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługę, do których 

realizacji te uprawnienia są wymagane. 

2) Brak podstaw wykluczenia: 

a. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 i 2 uPzp 

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, 

b. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,                 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (JEDZ) w zakresie podstaw wykluczenia 

określonych w art. 108 ust. 1 uPzp, 

c. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Informacji            

o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 uPzp sporządzonych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub ewidencji, 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki 

dowodowe, wymienione w ust. 1 pkt 2 (tj. potwierdzenie braku podstaw wykluczenia ), składa każdy  

z wykonawców występujących wspólnie. 

2. W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach 

art. 118 uPzp, wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, wymienione w at. 1 pkt 2 

(tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), w odniesieniu do każdego z tych 

podmiotów. 

3. Zamawiający nie wezwie wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

jeżeli: 



1) Może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadanie publiczne, o ile wykonawca wskazał w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, dane umożliwiające dostęp do tych 

środków; 

2) Podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp. 

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

zamawiający posiada, jeżeli wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

5. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 

dowodowe nie są aktualne, zamawiający może na każdym czasie wezwać wykonawcę lub 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 

aktualnych na dzień ich złożenia. 

6. Podmioty zagraniczne  

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w at. 1 pkt 2: 

1) Lit. 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 w 

zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

jego złożeniem, 

2) Lit. c – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto likwidacji, 

nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarła 

układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje 

się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 

przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się powyższych dokumentów lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 

przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp zastępuje się w całości lub w 

części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji lub  oświadczenie osoby, 

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym 

ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy wystawionym nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem. 

Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach art. 118 uPzp, mających siedzibę lub 

miejsce poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia ust. 7 stosuje się 

odpowiednio. 

7. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać 

zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w swz,                  

w zakresie i sobie określonym w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 

uPzp. Podmiotowe środki dowodowe sporządzane w języku obcym muszą być złożone wraz   

z tłumaczeniem na język polski. 

 

 

 



VII. Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 

VIII.   Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj.                       

09-06-2021r. W przypadku najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem 

terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

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

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody przedłużenie terminu związania ofertą.  

3. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 

ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. 

4. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający 

wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w 

wyznaczonym przez zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W 

przypadku braku zgody zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego 

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

unieważnienia postepowania. 

IX. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej  opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w ogólnie dostępnych formatach danych,                    

w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Do przygotowania oferty zaleca 

się skorzystania z Formularza oferty, stanowiącego załącznik do swz. W przypadku gdy 

wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez zamawiającego wzoru Formularza oferty, 

oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze. 

2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, na 

formularzu JEDZ w zakresie wskazanym przez zamawiających. Oświadczenie stanowi dowód 

potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego środki 

dowodowe.  

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie,           

o którym mowa w ust. 2 , składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu. 

4. W przypadku polegania przez wykonawcę na potencjale innych podmiotów udostepniających 

zasoby, wykonawca przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym  mowa w ust. 2, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postepowaniu w zakresie,  

w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.   

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2-4, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, 

w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym -zaleca się stosowanie znacznika czasu.)  

 



X. Sposób oraz termin składania ofert 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności , w formie elektronicznej (tj. w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zaleca się stosowanie 

znacznika czasu). 

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do 

reprezentowania wykonawcy. 

4. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 

wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), 

wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo. 

5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, 

przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

6. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty 

należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty, zmiany, 

wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

8. Na formularzu  oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki e-mail, ePUAP, na 

którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

9. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w regulaminie korzystania 

z miniPortalu. 

10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako tajemnica 

przedsiębiorstwa, powinny zostać przekazane w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 

pliku. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem informacji zastrzeżonych jako 

tajemnica przedsiębiorstwa wykazać spełnianie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy 

z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie przez wykonawcę 

tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane przez zamawiającego jako 

bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez wykonawcę podjęcia, przy dołożeniu należytej 

staranności, działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z art. 

18 ust. 3 uPzp. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 

uPzp. 

11. Termin składania ofert upływa w dniu 12-03-2021r., o godz. 10:00. Decyduje data oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego                 

z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

12. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 uPzp. 

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

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty dostępnego na ePUAP                 

i na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika 

dostępnej na mimiPortalu. 

14. Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po 

upływie terminu składania ofert. 

XI.   Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 12-03-2021r. 

godz. 11:00, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 



2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii 

tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

a. Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

b. Cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XII. Sposób obliczenia ceny 

1. Wykonawca określa cenę na wszystkie elementy zamówienia w oparciu o swz poprzez 

wskazanie Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki do SWZ 

łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 

2. Cena winna zawierać maksymalną wartość kosztów związanych z realizacją niniejszego 

zamówienia.  

3. Cena oferty winna być określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

4. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych 

polskich.  

5. Oferowaną cenę należy podać w PLN na podstawie wypełnionego w formularza ofertowego. 

Wszelkie kwoty wprowadzone do formularza oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych 

groszy (do dwóch miejsc po przecinku), zgodnie z zasadą określoną w § 5 ust. 6 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 roku, w sprawie zwrotu podatku 

niektórym podatnikom, wystawiania faktur (…)  (Dz. U. nr 212 poz. 1337) – „końcówki 

poniżej 0,5 gr. pomija się, a końcówki 0,5gr.i wyższe, zaokrągla się do 1 gr.” 

6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2018r. poz.2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 

zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 

którą miałby obowiązek rozliczyć. 

7. W ofercie, o której mowa w ust. 6, wykonawca ma obowiązek do: 

a. Poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego, 

b. Wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, 

c. Wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku, 

d. Wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie.   

8. Stawka podatku VAT dla przedmiotowego zamówienia wynosi 8%. 

 

XIII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału                                     

w postępowaniu i wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy 

podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 i 109 ust. 1 pkt 4 uPzp. 

2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych 

składanych dokumentów lub oświadczeń. 

3. Zamawiający poprawi w ofercie:  

a. Oczywiste omyłki pisarskie, 

b. Oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek 



c. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia nie 

powodujące istotnych zmian w treści oferty, w tym m.in. polegające na: 

 Błędnym obliczeniu kwoty prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku VAT, 

 Błędnym sumowaniu w ofercie wartości netto i kwoty podatku VAT. 

4. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie kierował się 

następującymi kryteriami: 

a.  Cena oferowana 60% - 60 pkt. 

                 C = C min / Cof x waga x 60 (max liczba punktów w ocenianej pozycji) 

Gdzie: 

C – ilość punktów przyznanych Wykonawcy za cenę 

C min –najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu 

C of – cena zaoferowana w ofercie badanej 

  

b. Koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do miejsca instalacji (w rozumieniu 

art. 30 ustawy o odpadach) – max. waga kryterium to 40 pkt (K) 

- 40pkt  - otrzyma wykonawca, który dysponuje instalacją oddaloną do 40km od siedziby 

zamawiającego 

-20pkt - otrzyma wykonawca, który dysponuje instalacją oddaloną od 41km do 80km od 

siedziby zamawiającego  

-1pkt - otrzyma wykonawca, który dysponuje instalacją oddaloną od 81km wzwyż od siedziby 

zamawiającego  

Koszt eksploatacji zamówienia uzależniony jest od odległości od siedziby zamawiającego, tj. 

PGKiM Sp. z o.o., ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne do adresu wskazania instalacji, 

rozumianą jako najkrótszą długość trasy drogowej mierzonej drogami publicznymi 

pokonywana przez samochody transportujące odpady. Zamawiający wymaga wskazania przez 

wykonawców w formularzu ofertowym odległości od siedziby zamawiającego przy użyciu 

serwisu: https://www.goole.com/maps przy zastosowaniu najkrótszej trasy, drogami 

publicznymi. Powyższe dane zamawiający będzie weryfikował przy użyciu portalu 

https://www.goole.com/maps 

C+K= 100pkt 

             Końcowa wartość punktowa to suma, jaką może otrzymać Wykonawca, która wynosi 100. 

             Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą łączną ilością punktów. 

6. Zamawiający dokona wyboru wykonawcy spośród wykonawców nie wykluczonych                          

z postepowania i których oferty nie zostały odrzucone. 

7. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, niniejszej swz, oraz została uznana za 

najkorzystniejszą. 

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje równocześnie 

wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

adres zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert                   

i łączną punktację 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone- podając uzasadnienie prawne                          

i faktyczne. 

9. Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 8 pkt 1 na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

 

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

wprowadzone do treści umowy 

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

wprowadzone do treści umowy zostały określone w załączniku do swz. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na zasadach określonych               

w projekcie umowy. 

 

https://www.goole.com/maps
https://www.goole.com/maps


XV. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze najkorzystniejszej 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może żądać  przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

2. Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o terminie podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

3. W przypadku gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 

się od zawarcia umowy lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w 

postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 

postępowanie. 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

 

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu 

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

przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX uPzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

a. Niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu                    

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy, 

b. Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do której 

był obowiązany na podstawie ustawy, 

c. Zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że był do 

tego zobowiązany. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie 

wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, 

jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki  sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem tego 

terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego 

kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

4. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej; 

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 

1). 

5. Odwołanie wnosi się wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia 

publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów 

zamówienia na stronie internetowej. 

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w termie 10 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie- sąd zamówień 

publicznych. 

 

 



XVIII.  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

      

W związku z wejściem w życie 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), dalej „RODO”,  

w oparciu o treść art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy                                  

ul. Energetyków 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - 

Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, numer KRS 0000120669, NIP 635-

000-10-55 zwana dalej Administratorem Danych Osobowych (ADO). 

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych,                   

z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych                

i realizacji swoich praw przez: e-mail: archiwum@pgkim-laziska.pl lub osobiście w siedzibie 

ADO. 

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: Zagospodarowanie 

odebranych odpadów komunalnych z terenu miasta Łaziska Górne prowadzonym                   

w trybie przetargu nieograniczonego. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 uPzp, 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, w sposób 

gwarantujący jego nienaruszalność. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy uPzp, związanym                   

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z uPzp.  

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

zautomatyzowany, stosownie 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 osobowych1; 

−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;   

−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 tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Załączniki SWZ: 

1. Postanowienia umowne 

2. Przedmiot zamówienia 

3. Formularz oferty  

4. Formularz cenowy 

5. JEDZ 

Zatwierdzam: 


