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Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana dalej „SWZ”, zawiera: 
 

Dział I:  Instrukcja dla Wykonawców (IDW) wraz z poniższymi formularzami: 

-  nr 1 „Oferta”, 

- Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) przygotowany wstępnie 

przez Zamawiającego, w postaci elektronicznej w formacie xml  

(plik do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego), a także w formacie 

pdf – poglądowo. 

Załączniki do IDW: 

- Klauzule RODO, 

- Instrukcja użytkownika systemu miniPortal, 

 

Dział II:  Opis przedmiotu zamówienia 

Dział III:  Wzór umowy 
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DZIAŁ I 

 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 
 
 

1. Zamawiający 
 

Gmina Pilzno  
 Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na Platformie ePUAP: 
- nazwa odbiorcy:                GMINA PILZNO (39-220 PILZNO, WOJ. PODKARPACKIE) 
- adres skrzynki ePUAP:      /GminaPilzno/SkrytkaESP 
 
Jednostka organizacyjna gminy prowadząca postępowanie przetargowe: 
nazwa jednostki: Urząd Miejski w Pilźnie 
adres: 39-220 Pilzno, ul. Rynek 6 
telefon: 14 680 77 20 
adres poczty elektronicznej: przetargi@gminapilzno.pl 
adres strony internetowej prowadzonego postępowania (adres strony internetowej, na której 
udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia): 
www.pilzno.un.pl/bip/ 
 
2. Podstawa prawna prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia / tryb 

udzielenia zamówienia 
 

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2019, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
 
3. Przedmiot zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi: odbieranie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pilzno - w roku 2021. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  
Powody niedokonania podziału zamówienia na części: 
przedmiot zamówienia stanowi usługa, której ze względu na przyjęty w gminie system 
gospodarowania odpadami komunalnymi nie można podzielić na części. 
 
Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp: 
Zamawiający przewiduje udzielenie przedmiotowych zamówień.  
Zakres zamówień/usług: ewentualne zamówienie/zamówienia będą polegały na powtórzeniu 
podobnych usług będących przedmiotem niniejszego postępowania tj. przedmiotem 
zamówienia będzie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Pilzno.  
Wielkość zamówień: łączna wartość takich zamówień może wynieść do 100 % wartości 
zamówienia podstawowego.  
Warunki na jakich zostaną one udzielone: zamówienia zostaną udzielone np. w przypadku 
przedłużania się procedury przetargowej na następne lata, rozwiązania/wypowiedzenia 
umowy z wykonawcą świadczącym w następnych latach usługę odbioru odpadów – 
przy zachowaniu w/w dopuszczalnej łącznej wartości zamówień. 

 
3.1. Opis przedmiotu zamówienia 
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dziale II SWZ. 

 
Wymagania odnośnie realizacji zamówienia zawarte są również we wzorze umowy – Dział 
III SWZ m.in. wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez 

http://www.pilzno.um.gov.pl/
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wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane 
przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) określone są w § 1 ust. 5. 
 
Kody i nazwy ze Wspólnego Słownika Zamówień: 
- 90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, 
- 90533000 Usługi gospodarki odpadami. 

 
4. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 
Nie dotyczy. 

 
5. Termin wykonania zamówienia 
Wykonawca będzie zobowiązany do odbierania odpadów w okresie od dnia podpisania 
umowy do 31-12-2021 r. (planowana data podpisania umowy: 04-05-2021 r.). 

 
6. Podstawy wykluczenia 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 
 
6.1. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp: 
 
„Art. 108. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 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. 258 Kodeksu karnego,  
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 
299 Kodeksu karnego,  
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. poz. 769),  
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, 
lub przestępstwo skarbowe,  
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  
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 uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
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społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłaty tych należności;  
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy 
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia.” 
 
6.2. Ponadto Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia 
spośród określonych w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp tj.: 
 
1) art. 109 ust. 1 pkt 4 - z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 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 rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury. 

 
Zgodnie z art. 110 ustawy Pzp: 
„Art. 110. 1. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia.  
2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 
1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie 
następujące przesłanki:  
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie 
pieniężne;  
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub 
zamawiającym;  
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, 
w szczególności:  
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,  
b) zreorganizował personel,  
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 
wewnętrznych regulacji lub standardów,  
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  
3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa 
w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza 
wykonawcę.” 
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7. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki 
udziału w postępowaniu. 

 
7.1. Opis warunków udziału w postępowaniu 

 
1) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej: 

Wykonawca musi posiadać aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej 
prowadzonego przez Burmistrza Pilzna w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pilzno – zgodnie z przepisami art. 9b i 9c 
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1439); 

 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie w/w 
warunek będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienie posiada uprawnienia do prowadzenia 
przedmiotowej działalności gospodarczej i zrealizuje usługi, do których realizacji te 
uprawnienia są wymagane. 

 
2) zdolność techniczna: 

a) doświadczenie Wykonawcy: 
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  
w tym okresie, wykonał, przez okres minimum 6 miesięcy, usługę polegającą na 
odbieraniu niesegregowanych odpadów komunalnych od minimum 3000 osób 
(w przedmiotowym warunku można również wykazać się usługą nadal wykonywaną); 

 
W odniesieniu do w/w warunku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają 
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 
W powyższych przypadkach wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni 
wykonawcy. 

 
7.2. Udostępnienie zasobów 
 
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na 
zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane. 
Wykonawca, który polega na zdolnościach 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. W/w zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa 
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, 
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3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 
wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 
1) Wykonawcy (podmioty współdziałające w ramach konsorcjum, podmioty 

współdziałające w ramach spółki cywilnej) mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 
zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

2) Do oferty składanej przez wykonawców ma być dołączone pełnomocnictwo 
dla pełnomocnika wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać 
postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. 
Ewentualnie można złożyć umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikało 
przedmiotowe pełnomocnictwo. 

3) W przypadku braku wskazania, korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem 
wykonawców. 

 
9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych  
 
Zamawiający będzie żądał podmiotowych środków dowodowych wyłącznie 
od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. 
 
Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji 
podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku 
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu tj. Zamawiający 
przewiduje odwróconą kolejność oceny – art. 139 ustawy Pzp. 
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Zamawiający będzie żądał tego oświadczenia wyłącznie 
od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona). 
 
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wystąpi do wykonawcy, którego oferta 
została najwyżej oceniona, o złożenie w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, 
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 
 
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - oświadczenie, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 
W/w oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza 
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 
2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „jednolitym 
dokumentem”.  
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców jednolity 
dokument składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w 
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji.  
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia także jednolity dokument podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu 
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oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 
wykonawca powołuje się na jego zasoby. 
 
JEDZ sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format danych: 
.pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt. Wykonawca wypełnia formularz JEDZ, tworząc 
dokument elektroniczny.  
Wykonawca może korzystać z usługi eESPD udostępnionej przez Urząd Zamówień 
Publicznych na stronie internetowej www.espd.uzp.gov.pl lub innych dostępnych 
narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie 
dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.  
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej elektroniczny formularz JEDZ  
w formacie xml, przygotowany wstępnie przez Zamawiającego (do zaimportowania 
poprzez usługę eESPD: www.espd.uzp.gov.pl), a także w formacie pdf – poglądowo. 
Wykonawca wypełnia JEDZ w formacie xml za pośrednictwem usługi eESPD. W celu 
zaimportowania formularza JEDZ należy: pobrać i zapisać na dysku swego komputera 
plik xml zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego, następnie na stronie 
www.espd.uzp.gov.pl wybrać język polski, zaznaczyć „Jestem wykonawcą”, następnie 
zaznaczyć „zaimportować ESPD”, wskazać wcześniej pobrany dokument xml i  
go załadować. 
Po wypełnieniu formularza należy go pobrać i zapisać na swoim komputerze tj. wybrać 
„podgląd”, a następnie „Pobierz jako” i „Oba formaty”. Pobrany dokument w formacie 
xml można później wielokrotnie edytować w serwisie eESPD. 
Szczegółowe informacje nt. JEDZ znajdują się na stronie Urzędu Zamówień 
Publicznych (www.uzp.gov.pl) w zakładce e-Zamówienia; 
 

2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

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

o zamówienie publiczne tytułem środka karnego 
– sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 
 

3) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), 
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej; 
 

4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:  
- informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 2 – składa informację 

z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku 
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 
lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 2 (wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed jego złożeniem), 

- odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 4 – składa dokument 
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lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono 
upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł 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 (wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesięcy przed jego złożeniem); 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 
się w/w dokumentów lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, 
o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio 
w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli 
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów 
o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, 
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy (wystawionym nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed jego złożeniem). 
 
Zamawiający wymaga od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających 
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych 
środków dowodowych, o których mowa w pkt 1, 2 i 4 dotyczących tych podmiotów, 
potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia 
z postępowania. Do w/w podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się przepisy jak dla wykonawcy; 

 
5) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, 
oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi 
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 
3 miesięcy;  
W/w okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania 
ofert); 
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych 
wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu 
wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających 
się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy; 
 
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków 
dowodowych pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 
baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na 
język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków 
dowodowych. 
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10. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o 
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i 
odbierania korespondencji elektronicznej 

1) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie, 
przy użyciu poniższych środków komunikacji elektronicznej: 

- ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal - bezpośrednio, lub za pośrednictwem: 
miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

- poczta elektroniczna (za wyjątkiem złożenia oferty oraz dokumentów razem 
z nią składanych, których nie można składać za pomocą poczty 
elektronicznej). 

2) W przypadku ePUAP (bezpośrednio lub za pośrednictwem miniPortalu: Formularz 
do komunikacji) komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami,  
w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji 
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego „Formularza  
do komunikacji” udostępnionego w ePUAP (Katalog spraw, Inne sprawy urzędowe, 
Zamówienia publiczne).  Do wysłania korespondencji przez ePUAP potrzebne jest 
m.in. podanie numeru ogłoszenia TED tj. 2021/S 053-133677 oraz wskazanie 
odbiorcy tj. GMINA PILZNO (39-220 PILZNO, WOJ. PODKARPACKIE).  
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 
Wykonawcy posługują się w/w numerem ogłoszenia TED. 

3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza  
do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość 
składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty 
elektronicznej: przetargi@gminapilzno.pl.  

4) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 
(Dz. U. z 2020 poz. 2452). 

5) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji 
elektronicznej opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz 
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej 
(ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem formularza do 
komunikacji wynosi 150 MB. 

6) W przypadku komunikacji za pośrednictwem ePUAP, za datę przekazania 
zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę  
ich przekazania na ePUAP. 

7) Procedura złożenia oferty została opisana w pkt 12 i 13. Złożenie oferty jest 
możliwe tylko i wyłącznie za pośrednictwem ePUAP. Z tego powodu 
Wykonawca zamierzający złożyć ofertę musi posiadać konto na platformie 
ePUAP.  

 
11. Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami: 

- Krzysztof Chmielek – Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i 
Planowania Przestrzennego. 

 
 
 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/


SIWZ  Strona 11 

12. Opis sposobu przygotowywania oferty 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

3) Oferta musi być sporządzona w formacie danych: doc, docx (Word) lub innym ogólnie 
dostępnym formacie oraz musi być podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

4) Ofertę stanowi wypełniony formularz nr 1 „Oferta”. Forma formularza może być 
modyfikowana pod warunkiem zachowania jego treści. 

5) Oferta musi być podpisana (opatrzona) kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
osobę (osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania wykonawcy lub jej/ich pełnomocnika. 
 
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do 
jego reprezentowania, zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia odpisu lub 
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest 
zobowiązany do złożenia w/w dokumentów jeżeli zamawiający może je uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane 
umożliwiające dostęp do tych dokumentów (w takim przypadku zamawiający może 
żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych 
samodzielnie przez zamawiającego dokumentów). 
Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania 
nie wynika z w/w dokumentów, zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia 
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do 
reprezentowania wykonawcy (powyższe stosuje się odpowiednio do osoby działającej w 
imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego). 
Takie same zasady stosuje się do osoby działającej w imieniu podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. 

6) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w formularzu „Oferta”), 
iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - pod warunkiem, że wykaże, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca ma złożyć  
wraz z ofertą stosowne uzasadnienie. 
Zgodnie z art. 18 ust 3 ustawy Pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji,  
o których mowa w art. 222 ust. 5. 
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca pragnie 
zastrzec, powinny zostać umieszczone w osobnym pliku lub folderze  
o nazwie „Tajemnica przedsiębiorstwa”. 

7) W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP,  
na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

8) Wszystkie pliki (oferta oraz wymagane do złożenia razem z nią dokumenty) należy 
zaszyfrować. Szyfrowanie zostało opisane w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal 
(załącznik do IDW). W celu odnalezienia postępowania w miniPortalu można posłużyć 
się numerem TED: 2021/S 053-133677 

9) Zaszyfrowaną ofertę należy wysłać za pomocą „Formularza złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku” przez ePUAP. Informacje nt. wysłania (złożenia) oferty zawarte są 
w pkt 13. 

 
 

13. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert 
1) Oferta musi być złożona przy użyciu poniższych środków komunikacji elektronicznej 

w terminie do 07-04-2021 r. do godziny 11:00. Ofertę składa się, pod rygorem 
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nieważności, w formie elektronicznej. 
Złożenie oferty odbywa się za pośrednictwem Platformy ePUAP i w związku  
z powyższym Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający 
konto na ePUAP ma dostęp do „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku” (znajdującego się w: Katalog spraw, Inne sprawy urzędowe, Zamówienia 
publiczne). Ofertę należy złożyć w/w formularzem. Oferta musi być zaszyfrowana. 
Zaszyfrowana oferta stanowi załącznik do przedmiotowego formularza. Formularz 
udostępniany jest również za pośrednictwem miniPortalu.  

2) Sposób szyfrowania oraz złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika 
systemu miniPortal (załącznik do IDW). 

3) Do wysłania oferty potrzebne jest m.in. podanie numeru ogłoszenia TED tj.  
2021/S 053-133677 oraz wskazanie odbiorcy korespondencji tj. GMINA PILZNO  
(39-220 PILZNO, WOJ. PODKARPACKIE). 

4) Do „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” można załączyć 
tylko jeden załącznik o maksymalnym rozmiarze do 150 MB. 

5) Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. 
6) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 

za  pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 
dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również za pośrednictwem miniPortalu. 
Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika systemu 
miniPortal. 

7) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty. 

8) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu,  
w tym z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07-04-2021 r., o godzinie 12:00. Otwarcie ofert dokonane 
będzie przez pracownika Urzędu Miejskiego w Pilźnie. Otwarcie ofert nastąpi poprzez 
użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu 
ofert, zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację 
z otwarcia ofert. 

 
14. Wymagania dotyczące wadium 
Nie dotyczy. 

 
15. Termin związania ofertą 

 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do 30-06-2021 r. 

 
16. Sposób obliczenia ceny 

 
16.1. Cena oferty ma być obliczona w następujący sposób: 
1) Wykonawca poda cenę jednostkową netto w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) za odebranie jednej tony (Mg) każdego rodzaju odpadów – zgodnie z 
wzorem zawartym w formularzu ofertowym. 
Cena jednostkowa ma zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia  
w celu należytego wykonania usługi, m.in. koszt: 
- odbioru odpadów, 
- transportu odpadów, 
- wyposażania właścicieli nieruchomości w worki, 
- wyposażenia bloków w pojemniki. 

Ceny jednostkowe będą służyły do rozliczenia wykonanej usługi  
(w formularzu ofertowym Zamawiający określił tylko planowane masy odpadów). 

2) Następnie Wykonawca obliczy wartość netto poszczególnych pozycji, a następnie 
wartość netto dla całej usługi, wartość podatku VAT i wartość brutto dla całej usługi - 
zgodnie z wzorem zawartym w formularzu ofertowym. 
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3) Wszystkie operacje mają być przeprowadzone z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

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

ofert 
 

17.1. Kryteria oceny ofert. 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym 
kryterium oceny ofert: 

 

Nazwa Opis 
Waga  
w % 

Cena cena brutto oferty 100 

 
17.2. Opis sposobu oceny ofert. 
Ocenie będą podlegały tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 

 
Dla każdej oferty zostanie obliczona liczba punktów według wzoru: 

 
 C min 

C = ---------  x  100 
C o  

 
gdzie: 
C min     - cena brutto oferty najtańszej  
C o        - cena brutto oferty ocenianej 

 
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. 

 
17.3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów 
zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny 
kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej ofercie 
Wykonawca ma obowiązek przedstawienia stosownych informacji w celu umożliwienia 
Zamawiającemu wykonania w/w czynności – zakres wymaganych informacji wynika 
z formularza „Oferta”. 

 

18. Informacja o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

1) Wykonawca, przed zawarciem umowy, ma obowiązek wnieść wymagane 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

2) Jeżeli oferta zostanie złożona przez wykonawców współdziałających w ramach spółki 
cywilnej, to pełnomocnik spółki będzie miał obowiązek dostarczyć zamawiającemu 
umowę spółki. 

3) Jeżeli oferta zostanie złożona przez podmioty współdziałające w ramach konsorcjum, to 
pełnomocnik konsorcjum będzie miał obowiązek dostarczyć zamawiającemu umowę 
regulującą współpracę członków konsorcjum. 
 

19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % 

całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. 
2) Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 
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3) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 
-  pieniądzu; 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

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

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

4) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy w Pilźnie  
Nr 24 9477 0001 0000 1720 2000 0060 

5) W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji, 
gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową, ma być sporządzona 
zgodnie z obowiązującym prawem i ma zawierać następujące elementy: 
a)  nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji tj. Gmina Pilzno, 

Rynek 6, 39-220 Pilzno, gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 
udzielających gwarancji) - oraz ich adresy, 

b)  określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c)  kwotę gwarancji, 
d)  termin ważności gwarancji, 
e)  zobowiązanie gwaranta do: „wypłacenia kwoty gwarancji w ciągu 30 dni na pierwsze 
pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie”. W gwarancji nie można zawierać 
innych, niż powyższe, warunków wypłaty kwoty gwarancji tj. wypłata ma nastąpić na 
podstawie tylko powyższego pisma podpisanego przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania Gminy Pilzno. 
Ponadto zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wykonalne na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Okres ważności gwarancji dotyczącej niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy ma być dłuższy o jeden miesiąc od umownego terminu zakończenia realizacji 
zamówienia. 
Okres ważności gwarancji dotyczącej rękojmi za wady ma być dłuższy o dwa tygodnie 
od wymaganego okresu rękojmi. 
Powyższe wymagania odnoszą się również do poręczeń. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i 
zamiarze wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 
lub poręczeń - Zamawiający żąda aby w treści gwarancji lub poręczenia byli wskazani 
wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia tj. wszyscy 
członkowie konsorcjum lub wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. 
Zabezpieczenie w formie niepieniężnej ma być dostarczone w formie oryginału. 

6) Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu 
(gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić 
przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu 
stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. 
Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu 
uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. 

7) Zamawiający zwróci zabezpieczenie po wykonaniu zamówienia i uznaniu,  
że zostało należycie wykonane. 

 
20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

 
Środki ochrony prawnej określone poniżej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, 
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 
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Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 
listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 
 
Środkami ochrony prawnej, są: 
I. Odwołanie 
Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, 
podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie 
umowy, lub zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 
Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim. 
Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie 
elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do 
postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia 
podpisem zaufanym. 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 
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 
zapoznać się 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. 
 

Terminy składania odwołań: 
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia; 
2) Odwołanie 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 Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej; 

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni 
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 

4) Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
-  30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia; 
- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
 
II. Postępowanie skargowe 
Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 
ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu.  
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
 
Dokładane informacje nt. środków ochrony prawnej zwarte są w Dziale IX ustawy Pzp. 
 
21. Postanowienia ogólne 
1) Do spraw nie uregulowanych w SWZ stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz jej aktów 

wykonawczych, w tym: 
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-  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. 
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415); 

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 
poz. 2452). 
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Załącznik do IDW 
 

Klauzule RODO 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pilzno reprezentowana 
przez Burmistrza Pilzna z siedzibą w Pilźnie (39-220), ul. Rynek 6. 
Kontakt do Administratora: e-mail: sekretariat@pilzno.um.gov.pl  tel. 14 680 77 20; 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – e-mail: 
inspektorodo@gminapilzno.pl  
tel. 14 680 77 39 lub kontakt osobisty w Urzędzie Miejskim w Pilźnie przy ul. Rynek 6 w 
Pilźnie. 

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

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.  
poz. 1986, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

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

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

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

8. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych;  

9. posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących*; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; 
− na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych***;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

10. nie przysługuje Pani/Panu: 
− 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. 

 
 

mailto:sekretariat@pilzno.um.gov.pl
mailto:inspektorodo@gminapilzno.pl
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* w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, 
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; 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986 z późn. zm.): 
„Art. 97. 1. Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego 
nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje 
umowę przez cały czas trwania umowy.  
1a. 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.”, 
 
** skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu 
oraz jego załączników, 
 
*** wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego 
 
 

 
 


