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Część I Postanowienia ogólne 

1. Podstawa prawna 

 

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Ilekroć w niniejszej specyfikacji 

znajduje się odwołanie do ustawy bez podania jej nazwy należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zwane dalej: 

„Rozporządzeniem Ministra Rozwoju”.  

3. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w 

stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. 

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień 

oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej. 

6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

 

2. Informacje o Zamawiającym 

 

Gmina Miasto Chełmża 

tel.: +48 (56) 675 22 91  

faks: +48 (56) 675 21 22 

http://bip.chelmza.pl 

e-mail: przetargi@um.chelmza.pl 

NIP 879 258 24 81 

Adres korespondencyjny:  

Urząd Miasta Chełmży  

ul. Gen. J. Hallera 2 

87-140 Chełmża 

 

 

3. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 

się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia 

komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków 

(innych niż oferta oraz JEDZ), zawiadomień oraz przekazywania informacji odbywa się elektronicznie: za 

pośrednictwem poczty email lub dedykowanego formularza do komunikacji dostępnego na ePUAP, 

udostępnionego przez miniPortal.  

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

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do dedykowanych 

formularzy: złożenia, zmiany, wycofania ofert lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

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

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 

zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

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

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

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

przekazania do ePUAP. 

6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są 

na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 

7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została udostępniona Wykonawcom na stronie 

internetowej Zamawiającego: www.bip.chelmza.pl (zakładka „Przetargi”). SIWZ w wersji drukowanej nie 

będzie przekazywana Wykonawcom. 

8. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

a) Zdzisław Stasik tel. (56) 639 23 35 
w sprawach związanych z procedurą przetargową i w 

sprawach związanych z przedmiotem zamówienia 

b) Magdalena Kołaszyńska  
tel. (56) 56 639 23 

52  
w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia 

c) Tomasz Szreiber tel. (56) 639 23 47 w sprawach związanych z procedurą przetargową 
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9. Godziny pracy (urzędowania) Zamawiającego:  

7:00 – 15:00 poniedziałek, środa, czwartek, piątek 

8:00 – 16:00 wtorek 

  

4. Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o 

procedurze właściwej dla zamówień publicznych o procedurze właściwej dla zamówień publicznych o 

wartości równej lub większej od progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. 

ust. 8 Ustawy i aktów wykonawczych do ustawy oraz niniejszej SIWZ 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

3. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

a) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 

b) Strona internetowa Zamawiającego – Biuletyn Informacji Publicznej - www.bip.chelmza.pl 

c) Siedziba Zamawiającego – tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym 

4. W związku z możliwością pojawienia się wyjaśnień lub modyfikacji SIWZ, wprowadzanych na podstawie 

art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca uwagę na konieczność sprawdzania treści ogłoszenia o 

zamówieniu do czasu upływu ostatecznego terminu składania ofert. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania oceny ofert w pierwszej kolejności, a następnie 

zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy 

(procedura odwrócona). 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej. 

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

10. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 

11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dialogu technicznego. 

 

Część II Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji 

1. Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji  

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miasto Chełmża w terminie od dnia 1 stycznia 2020 

do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych. Do obowiązków Wykonawcy należy wyposażenie i prowadzenie Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w ww. okresie, jak również dysponowanie terenem pod przedmiotowy Punkt, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

2. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:  

a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i prac/czynności, stanowiący jednocześnie podstawę 

realizacji przedmiotu zamówienia, został zawarty w załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, w szczególności: 

a) Załącznik Nr 13 Opis przedmiotu zamówienia 

b) Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna. Wykonawca kalkuluje cenę na podstawie 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. W wycenie oferty należy 

uwzględnić wszystkie niezbędne elementy i przewidywane koszty związane realizacją zadania. Wykonawca 

ponosi wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością przedmiotu zamówienia oraz za 

uzyskanie informacji w odniesieniu do każdego i wszelkich warunków oraz zobowiązań, które w jakikolwiek 

sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter oferty lub na realizację przedmiotu zamówienia.  

c) Uznaje się, iż złożenie ofert oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i 

innymi przepisami prawna obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek 

sposób wpłynąć lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej umową w sprawie 

zamówienia publicznego. 

3. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Lp. Kod CPV Nazwa 

1 90511000-2 Usługi wywozu odpadów 

2 90512000-9 Usługi transportu odpadów 
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3 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

4 90511200-4 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

5 90500000-2 Usługi związane z odpadami 

6 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami 

4. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). 

Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia wykonujące wszystkie czynności 

związane z realizacją zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę (lub podwykonawcę, jeżeli 

Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dot. łącznie 15 pracowników (w tym 

ładowaczy, kierowców, obsługę PSZOK-u). 

a) W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi, w terminie 10 dni licząc 

od dnia podpisania umowy z Zamawiającym przedstawić Zamawiającemu oświadczenie /wykonawcy lub 

podwykonawcy/ o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

b) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa powyżej, będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie 

umowy o pracę. 

c) Zamawiającemu w każdym momencie realizacji umowy przysługuje prawo do skontrolowania spełniania 

wymagań przez wykonawcę. Kontrola dopuszcza zarówno wymóg złożenia przez wykonawcę stosownego 

oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie mowy o pracę osób, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego, jak również przedłożenia dokumentów w postaci kopii zawartych umów 

o pracę oraz kopii dokumentów potwierdzających zgłoszenia pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zaświadczenie właściwego oddziału ZUS (potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 

okres rozliczeniowy). Wykonawca, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, będzie zobowiązany do 

dostarczenia wskazanych przez Zamawiającego dokumentów w terminie do 5 dni roboczych od dnia 

wezwania. 

d) Kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, kopia umów 

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

e) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy.  

  

2. Termin realizacji zamówienia 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 

3. Oferty częściowe i wariantowe 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający nie 

przewiduje podziału zamówienia na części. Zgodnie z wiedzą techniczną, technologiczne rozdzielenie 

przedmiotu zamówienia wymagałoby poniesienia dodatkowych kosztów, w związku z czym zachodzi 

konieczność udzielenia zamówienia w jednym czasie, jednemu Wykonawcy.  

2. Wielkość zamówienia, jego zakres i skala prac, jakie należy wykonać dla prawidłowej realizacji 

zamówienia, zapewnia wysoki poziom konkurencyjności Wykonawcom reprezentującym małe i średnie 

przedsiębiorstwa. Małe i średnie przedsiębiorstwa posiadają zdolność samodzielnej realizacji zamówienia, 

jednocześnie w odróżnieniu od dużych Wykonawców generują niższe koszty wynikające z organizacji 

pracy, dzięki czemu mogą złożyć korzystniejsze oferty w ramach postępowania. Rozdrabnianie takiego 

zamówienia na mniejsze części byłoby niecelowe, a nawet mogłoby powodować niekorzystne skutki dla 

zamawiającego w postaci zwiększenia oferowanych cen czy też niemożliwość rozstrzygnięcia postępowania 

z uwagi na fakt, że złożenie ofert na tak małe części zamówienia byłoby dla Wykonawców nieopłacalne. 
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4. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub art. 

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 

 

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 nieprzekraczających 

łącznie 40,00% wartości realizowanego zamówienia. Zamawiający może udzielić jednego bądź kilku 

zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.  

 

Część III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunków udziału w 

postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu.  

 

1. Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania (art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp) 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wykluczony Wykonawca w stosunku, do 

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

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia Wykonawcy, na podstawie fakultatywnych 

przesłanek wykluczenia (art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 

3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na 

każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

2. Warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 i 1b ustawy Pzp) 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu dot.: 

a) Kompetencji lub uprawnień 

do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych 

przepisów: 

 

1 - Wykonawca posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru 

działalności regulowanej w Gminie Miasto Chełmża (zgodnie z art. 9c 

ust. 1) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1454, 1629, z 2019 r. poz. 730, 1403, 1579). 

 

2 - Wykonawca posiada zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z art. 

41 i art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 701, 730, 1403, 1579). 

 

3 - Wykonawca posiada zezwolenie na transport odpadów zgodnie z art. 

233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 

701, 730, 1403, 1579). 

 

4 - Wykonawca posiada wpis do rejestru BDO (rejestru podmiotów 

wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 

gospodarujących odpadami) zgodnie z art. 49 ustawą z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403, 1579) dot. 

zbierających odpady (zużyty sprzęt) z zakresu ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1895).  

 

b) Zdolności technicznej lub 

zawodowej: 

 

1 - Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał w tym 

okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje 

minimum jedną główną usługę polegającą na odbiorze i/lub 

zagospodarowaniu odpadów komunalnych o (łącznej) rocznej wartości 

zamówienia nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto, obejmującą odbiór 

odpadów nie mniej niż 1 200 nieruchomości, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 

lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku wykonania usług, 

których wartość wyrażona jest w innej walucie niż PLN, walutę tę należy 
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przeliczyć na PLN według kursu NBP na dzień przekazania do Urzędu 

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia o zamówieniu. 

Kurs walut należy ustalać według tabeli kursów średnich walut obcych 

opublikowanego na stronie www.nbp.pl. 

 

2 - Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji 

zamówienia, co najmniej 15 osobową załogą – pracownikami, w tym: 

ładowaczami, kierowcami, pracownikiem odpowiedzialnym za obsługę 

PSZOK). 

 

3 - Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował narzędziami, 

wyposażeniem i urządzeniami technicznymi umożliwiającymi odbieranie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na potrzeby realizacji 

przedmiotu zamówienia, tj. będzie posiadał minimum 8 szt. środków 

transportu wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia: 
Lp. Charakterystyka pojazdu Ilość minimalna [w szt.] 

3.1 Samochód bezpylny do wywozu odpadów 
zmieszanych o ładowności min.11 Mg 

(pojemności min. 20 m3) z tylną osią skrętną, 

normie spalania min. EURO 5  

1 

3.2 Samochód bezpylny do wywozu odpadów 

zmieszanych z myjką do pojemników o 

zamkniętym obiegu wody przystosowany do 
mycia i dezynfekcji pojemników w miejscu 

odbioru odpadów o normie spalania min. 

EURO 4 o ładowności min. 8 Mg (pojemność 
min. 18 m3) lub samojezdną myjkę o normie 

spalania min. EURO 4, przystosowaną do 

mycia i dezynfekcji pojemników w miejscu 
odbioru odpadów 

1 

3.3 Samochód bezpylny do wywozu bioodpadów, 

o bębnowym systemie zagęszczania odpadów 

o ładowności min. 12 Mg (o pojemności min. 
20 m3), z tylną osią skrętną o normie emisji 

spalin min. EURO 5 lub samochód 
odbierający odpady ulegające biodegradacji z 

wanną odciekową, o ładowności powyżej 10 

Mg, pojemności min. 20 m3 , normie spalania 
min. EURO 5 

1 

3.4 Samochód bezpylny do wywozu 

segregowanych odpadów komunalnych, 

dwukomorowy z możliwością odbioru dwóch 
frakcji odpadów jednocześnie o ładowności 

min. 10 Mg (pojemności 20 m3), z tylną osią 

skrętną, o normie spalania min. EURO 4 

1 

3.5 Samochód bezpylny do wywozu 

segregowanych odpadów komunalnych o 

ładowności min.6 Mg (pojemności min. 16 
m3) o normie spalania min. EURO 4 

1 

3.6 Samochód hakowy o dopuszczalnej 

ładowności min. 16 Mg, przystosowany do 

odbioru odpadów w kontenerach o minimalnej 
pojemności 12 m3 i większych 

1 

3.7 Samochód hakowy o dopuszczalnej 

ładowności min. 5 Mg przystosowany do 
odbioru odpadów zebranych w kontenerach o 

pojemności 5,0 m3 i większych 

1 

3.8 Samochód dostawczy o dopuszczalnej masie 

całkowitej 3,5 t 
1 

 

 (z ważnymi dowodami rejestracyjnymi). Pojazdy, którymi Wykonawca 

będzie świadczył usługę, muszą spełniać następujące wymagania: a) są w 

pełni sprawne technicznie i posiadają aktualne badania techniczne 

potwierdzone odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym, b) są trwale 

i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi 

adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, c) są wyposażone w monitoring 

bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiającego trwałe 

zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i 

http://www.nbp.pl/
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miejscach ich postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach 

wyładunku odpadów – umożliwiający weryfikację tych danych, d) są 

wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po 

opróżnieniu pojemników. 

 

4 - Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował, na czas realizacji 

zamówienia, bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie 

miasta Chełmży bądź w odległości nie większej niż 60 km od granic 

administracyjnych miasta (odległość liczona po głównych drogach 

dojazdowych). Baza, o której mowa powyżej winna spełniać wymagania 

określone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. 

w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). 

 

c) Zdolności ekonomicznej lub 

finansowej: 

 

1 - Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

w wysokości, co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion zł 

00/100). 

 

d) Urzędowe wykazy/ 

certyfikacja Wykonawcy: 

potwierdzenie, że oferowane 

(roboty budowlane, dostawy 

lub) usługi odpowiadają 

wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego (Oświadczenia/ 

dokumenty niezbędne do 

przeprowadzenia 

postępowania): 

 

1 - Wykonawca dołączy zaświadczenie niezależnego podmiotu 

zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z 

normami jakościowymi opartymi na odpowiednich normach 

europejskich. Wymagana jest kserokopia certyfikatu ISO w zakresie 

wywozu i gospodarki odpadami lub inny dokument o charakterze 

równoważnym, tj. certyfikat wydany przez zewnętrzny podmiot 

certyfikujący potwierdzający zgodność działań Wykonawcy z normami 

jakościowymi opartymi na normach europejskich i dotyczący ww. usług 

(usług komunalnych). 

 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 

Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty (z 

zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy). Ocena ta będzie dokonywana na zasadzie spełnia/ nie spełnia.  

 

3. Korzystanie z zasobów innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 

Podwykonawstwo, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający zwraca uwagę, że Wykonawca winien dowieść 

wszelkich okoliczności świadczących nie tylko o tym, iż sam fakt udostępnienia zasobów formalnie miał 

miejsce, a także okoliczności pozwalające stwierdzić, iż udostępnienie to jest realne, wystarczające i 

adekwatne dla oceny spełniania danych warunków udziału w postępowaniu. W celu oceny, czy Wykonawca 

polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 

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 może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentu, który 

powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego 

podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, zakresu i okresu udziału 

innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, informacji czy podmiot na zdolnościach, 
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którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji 

zawodowych zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą 

a) Załącznik nr 11 Zobowiązanie podmiotu trzeciego 

3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, w takim 

przypadku Wykonawca jest zobowiązany wskazać dodatkowo w formularzu ofertowym i formularzu 

JEDZ, które części zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania Podwykonawcom.  

4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, o ile są mu one znane. 

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wówczas ustanawiają oni 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

4. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu – złożenie oferty 

 

1. Oferta powinna składać się z wypełnionego formularza oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wykazem cen, stanowiącym załącznik nr 1.1. do 

SIWZ1. 

a) Załącznik nr 1 Formularz oferty 

b) Załącznik nr 1.1 Wykaz cen 

2. Ponadto Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia – w formie Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej ze wzorem standardowego 

formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 

59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.  

a) Załącznik nr 2 Formularz JEDZ 

3. Wykonawca załącza do oferty także dokument zawierający aktualne dane na dzień składania ofert, 

potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w 

przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym 

Wykonawcy – np. Pełnomocnictwo/Umowę spółki cywilnej. 

4. Zaleca się, aby Wykonawca wraz z ofertą dołączył dowód potwierdzający wniesienie wadium. 

 

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, może przeprowadzić tzw. procedurę odwróconą 

– tj. najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu. 

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie nie 

krótszym niż 10 dni, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i potwierdzających brak 

podstaw wykluczenia z postępowania.  

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 

niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 

udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 

złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów. 

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

(art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp):  

a) Dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności regulowanej w gminie miasto Chełmża 

 
1 Ofertę należy złożyć w oryginale w postaci elektronicznego dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym z 
ważnym certyfikatem. W przypadku zeskanowania oferty wykonawcy pierwotnie wytworzonej przez niego w postaci papierowej, tj. 

przekształcenia jej w postać elektroniczną, a następnie opatrzenie powstałego w ten sposób dokumentu elektronicznego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy, oznacza wolę złożenia oferty, nie zaś kopii oferty. Ofertę, stanowiącą 
oświadczenie woli wykonawcy, należy uznać za dokument elektroniczny (ofertę złożoną w postaci elektronicznej) niezależnie od tego, 

czy jej postać elektroniczna powstała wyłącznie przy użyciu programu komputerowego, czy też na skutek przekształcenia postaci 

papierowej do postaci elektronicznej, jeżeli tylko dokument elektroniczny zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

b) Zezwolenie na zbieranie odpadów zgodnie z art. 41 i 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21 z późn. zm.).  

c) Zezwolenie na transport odpadów zgodnie z art. 232 i 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). 

d) Aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów i transport odpadów - wpis do rejestru BDO (Bazy 

Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) - dot. zbierających odpady 

(zużyty sprzęt) z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym. 

e) Załącznik nr 7 - Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, 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 wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a 

jeżeli z uzasadnionej przy-czyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Jeżeli złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz, 

którego roboty/usługi/dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 

zakresie. 

f) Załącznik Nr 8 - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami. 

g) Załącznik Nr 9 - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych – Środki 

transportu, dostępne Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z 

informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (z ważnymi dowodami 

rejestracyjnymi). 

h) Załącznik Nr 10 - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych – Baza 

magazynowo- transportowa, dostępna Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego 

wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 

i) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności zw. z przedmiotem zamówienia na określoną sumę 

gwarancyjną w niniejszej specyfikacji. 

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub 

roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp): 

a) Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań 

Wykonawcy z normami jakościowymi opartymi na odpowiednich normach europejskich. 

Wymagana jest kserokopia certyfikatu ISO w zakresie wywozu i gospodarki odpadami lub inny 

dokument o charakterze równoważnym, tj. certyfikat wydany przez zewnętrzny podmiot 

certyfikujący potwierdzający zgodność działań Wykonawcy z normami jakościowymi opartymi na 

normach europejskich i dotyczący ww. usług (usług komunalnych) – Inne informacje – Urzędowe 

wykazy i certyfikacja Wykonawców – zgodnie z § 12 rozporządzenia ws. dokumentów 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

(art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp), których może żądać Zamawiający – zgodnie z wykazem Dokumentów, 

określonych w §5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 

21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

b) Załącznik nr 5 - 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 – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności.  

c) Załącznik nr 6 - Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
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zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

7. Zamawiający ocenia, czy udostępnianie wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

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

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na 

zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 

spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa 

odrębne oświadczenia dla tych podwykonawców. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja 

finansowa lub ekonomiczna podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot 

innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 

zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, na których polegał korzystając z podmiotu 

trzeciego.  

8. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia oświadczeń i dokumentów, dot. braku podstaw 

wykluczenia, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a 

który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy. Dokumenty – odnoszące się do § 5 rozporządzenia ws. Dokumentów i jednocześnie 

wskazane w części III pkt 5.6. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia) - należy je wówczas 

dostarczyć na wezwanie Zamawiającego. 

9. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu: 

a) w sytuacji gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia wraz z nimi dowodów, że zastrzeżone informacje mają charakter 

techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą, że 

zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, że podjęto w stosunku do 

nich niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

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

z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do 

SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z 

ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, będzie 

traktowane, jako potwierdzenie braku podstawy do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp2. 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 Wykonawców. W przypadku oferty 

wspólnej powyższe oświadczenie powinno dotyczyć każdego z członków konsorcjum. 

c) Oświadczenie, dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych 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 przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W, o ile jest to 

wymagane, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ. 

10. Self – clearing- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 

(lub ust. 5 ustawy PZP), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem 

lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 

Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 

 
2 W świetle art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca ma obowiązek przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) w terminie 3 dni odpowiednio od dnia przekazania 

informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowe j informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5.Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Powyższy przepis stosuje się w połączeniu z normą 

wyrażoną w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, który to przepis nakazuje wykluczenie wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy 

kapitałowej, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba, że wykażą, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
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orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 

określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

 

6. Forma składanych oświadczeń i dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w 

szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego 

przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub TED lub ID 

postępowania oznaczonego GKM). 

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: przetargi@um.chelmza.pl 

3. Zgodnie z treścią art. 10a ust. 5 ustawy Pzp, oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu oraz oświadczenia, o których mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza 

się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane 

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. Sposób sporządzenia dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z 

wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie 

użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, podpisanej przez 

Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, 

albo przez podwykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z 

poświadczeniem przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem. 

6. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 

kompresji opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane (ZIP) kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 

wszystkich elektronicznych kopii zawartych w tym pliku. Nie dotyczy to kopii poświadczonych 

odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.  

7. Jeżeli wykonawca nie posiada oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, 

Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię takiego dokumentu lub oświadczenia, za 

wyjątkiem oświadczeń dotyczących wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach i sytuacji 

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a tej ustawy, lub oświadczeń dotyczących 

podwykonawców. 

8. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, 

opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę albo odpowiednio przez 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu 

lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. 

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

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

Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1991 z późn. zm.) w sprawie 

użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra 

Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 17 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993) 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

mailto:przetargi@um.chelmza.pl
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10. Zbiorcze zestawienie dokumentów składanych w postępowaniu, tj. w formie pisemnej albo w postaci 

elektronicznej, podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym: 

Nazwa dokumentu 

Kopia/oryginał3 

(Dokumenty składane 

w wersji papierowej lub 

przesyłane drogą e-mail 

w wersji elektronicznej) 

Osoba podpisująca dokument 

Pełnomocnictwa 

Oryginał lub notarialnie 

poświadczona kopia 

pełnomocnictwa 

 

W przypadku złożenia oryginału – dokument 

podpisuje osoba/ osoby udzielająca/ udzielające 

pełnomocnictwa. Kopia pełnomocnictwa musi 

być poświadczona za zgodność z oryginałem w 

postaci elektronicznej - notarialnie 

potwierdzonej kopii, opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

przez notariusza.  

Do pełnomocnictw należy dołączyć dokumenty 

potwierdzające umocowanie osób, które je 

podpisały, do reprezentowania wykonawcy na 

dzień udzielenia pełnomocnictwa, chyba, że 

wynika to z ogólnodostępnych, bezpłatnych baz 

danych (KRS, CEIDG). 

Oświadczenia/ Dokumenty 

potwierdzające spełnianie 

warunków udziału w 

postępowaniu i brak podstaw 

do wykluczenia Wykonawcy 

(oraz Wykonawcy wspólnie 

ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia) 

Oryginał lub kopia 

poświadczona za 

zgodność z oryginałem 

Wykonawca lub osoba upoważniona przez 

Wykonawcę. 

Oświadczenia/ Dokumenty 

podmiotu trzeciego w 

zakresie potwierdzenia 

spełniania warunków udziału 

w postępowaniu i braku 

podstaw do wykluczenia 

Oryginał lub kopia 

poświadczona za 

zgodność z oryginałem 

Podmiot trzeci lub osoba upoważniona przez 

podmiot trzeci. 

Wadium złożone w formie 

innej niż pieniądz 
Oryginał 

Osoba/by wystawiające dokument wadialny 

upoważnione do wystawienia takiego 

dokumentu.  

Zobowiązanie podmiotu 

trzeciego 
Oryginał 

Podmiot trzeci lub osoba upoważniona przez 

podmiot trzeci. 

11. W przypadku dokonywania poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów/oświadczeń w 

formie pisemnej - poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego 

z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być 

sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu, np. wraz z imienną pieczątką osoby 

poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem. 

12. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej. Sposób sporządzenia 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być 

zgodny z wymaganiami określonymi w: 

- rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania 

dokumentów elektronicznych oraz  

- zasadami określonymi 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 i  

 
3 Wersja papierowa dokumentu podpisana przez osoby upoważnione do podpisania wskazanych dokumentów, zaś w przypadku 

przekazywania wersji elektronicznej plików także dokument podpisany przez osoby upoważnione, tj. plik w formacie np. doc, pdf, rtf, itp. 
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (nie zaś zeskanowany plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 
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- zasadami określonymi w Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 

października 2018 r. zmieniającym powyższe rozporządzenie. 

13. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, 

podpisanej przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca, albo przez podwykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem 

jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę elektronicznej kopii dokumentu za 

zgodność z oryginałem. 

14. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 

kompresji opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane (ZIP) kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 

wszystkich elektronicznych kopii zawartych w tym pliku. Nie dotyczy to kopii poświadczonych 

odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.  

 

7. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) 

 

1. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Oświadczenie składa się na formularzu 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem 

standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym 

na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3.  Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które 

umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z 

formatów: pdf, .doc, .docx .rtf. Przy wypełnianiu formularza JEDZ zaleca się uwzględnienie informacji 

zamieszczonych w instrukcji jego wypełniania, zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na 

swojej stronie internetowej pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-

dokument-zamowienia. 

 

Część Zakres wypełnienia sekcji JEDZ-u przez Wykonawcę 

II A - Informacje na temat wykonawcy 

B - Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy (Zamawiający nie wymaga podania daty i 

miejsca urodzenia osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy na potrzeby niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia) 

C - Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów 

D - Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega 

III A – Tylko w zakresie wskazanym przez Zamawiającego 

B – Tylko w zakresie wskazanym przez Zamawiającego 

C – Tylko w zakresie wskazanym przez Zamawiającego 

D – Tylko w zakresie wskazanym przez Zamawiającego 

IV α - Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji – tylko w zakresie ogólnego 

oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (Wykonawca wypełniając daną 

sekcję, nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV – A, B, C, D) 

VI Złożenie i podpisanie (kwalifikowanym podpisem elektronicznym) oświadczenia końcowego 

4. Wykonawca podpisuje wypełniony przez siebie JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W 

przypadku, gdy Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, składając ofertę na więcej niż jedną 

część, Wykonawca składa jeden formularz JEDZ.  

5. Podmioty składające Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ muszą być wypełnione i 

podpisane przed podmioty, których dotyczą, tj. Wykonawcę, poszczególnych wspólników konsorcjum/ 

spółki cywilnej, podmiot udostępniający zasoby): 

a) 

 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, odrębny formularz JEDZ 

wypełnia i podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 

powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym i powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów 

selekcji i brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

b) 

W przypadku podmiotów trzecich JEDZ składa wykonawca, jeżeli powołuje się na jego zasoby w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. JEDZ powinien być 

wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego. JEDZ powinien 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego. Weryfikacja dotyczy zarówno 

sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji, 

gdy takim podwykonawcą będzie. 

c) 

Zamawiający nie wymaga przekazania formularza JEDZ przez podwykonawców (wskazanych przez 

Wykonawcę, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia w celu weryfikacji podstaw 

wykluczenia) na zasobach, których Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu. 

6. Etapy sporządzania i wypełniania formularza: 

1) Ze strony internetowej Zamawiającego, wskazanej w ogłoszeniu o zamówieniu, należy pobrać plik 

JEDZ w formacie XML o nazwie „JEDZ” i zapisać go na dysku. 

2) JEDZ sporządza się poprzez wypełnienie formularza przy wykorzystaniu systemu dostępnego pod 

adresem: https://espd.uzp.gov.pl/  

3) Wybrać polską wersję językową. 

4) Wybrać opcję „Jestem Wykonawcą” (także w przypadku, gdy formularz JEDZ wypełnia podmiot, na 

którego zasoby powołuje się Wykonawca). 

5) Zaimportować wcześniej pobrany plik JEDZ. 

6) Wypełnić formularz JEDZ z uwzględnieniem informacji zamieszczonych w instrukcji jego 

wypełniania, zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej pod 

adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. 

7) Wygenerować dokument elektroniczny JEDZ w formacie .xml lub .pdf oraz zapisać go na dysku. 

8) Podpisać ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

9) Dołączyć oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) do Oferty 

za pośrednictwem miniPortalu. 

7. W przypadku, gdy część dokumentu JEDZ zawiera informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu część jawną i część zastrzeżoną w oddzielnych 

plikach z jednoznacznym wskazaniem, który z nich zawiera informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

 

8. Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty 

wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:  

a)  Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego 

zamówienia publicznego.  

b)  Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty i zawierać w 

szczególności wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby i 

wskazanie ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.  

c)  Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione 

we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.  

d)  Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składających ofertę wspólną musi wykazać brak 

podstaw do wykluczenia, w tym celu każdy z członków konsorcjum wypełnia oraz składa oświadczenie dot. 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

e)  W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy wymagania te muszą być spełnione 

wspólnie przez Wykonawców.  

f)  Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z 

oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub Pełnomocnika.  

g)  Formularz oferty musi zostać podpisany przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.  

h)  Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego 

adres należy wpisać w formularzu oferty.  

i)  Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

9. Wymagania dotyczące wadium 

 

https://espd.uzp.gov.pl/
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) 

na zasadach i w formach określonych w ustawie Pzp. Wadium musi zostać wniesione przed upływem 

terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą. 

2. Wadium może być wnoszone w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy.  

3. Zamawiający zwraca uwagę, że Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka związane ze skutecznością wniesienia 

wadium i konsekwencje jego ewentualnego braku przed upływem terminu składania ofert. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Zamawiającego. Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że posłużenie się przez ustawodawcę sformułowaniem 

„wpłacać na rachunek” jest równoznaczne z koniecznością zaksięgowania środków pieniężnych na 

wskazanym rachunku. Wydanie dyspozycji dokonania wpłaty nie jest "wpłatą" w rozumieniu przepisu art. 

45 ust. 7 ustawy Pzp, lecz jedynie podjęciem kroków zmierzających do dokonania takiej wpłaty. Wadium 

wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: SGB Bank Spółdzielczy w Toruniu Nr 50 9486 0005 0000 2828 2000 0022 W tytule 

przelewu należy wpisać: „Wadium: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu 

Gminy Miasto Chełmża”. 

5. W przypadku wniesienia wadium w formach niepieniężnych wymagane jest dostarczenie Zamawiającemu 

oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w oryginale w formie elektronicznej, opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. Gwaranta – 

wystawcę gwarancji/poręczenia. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w postaci niepieniężnej 

musi zostać przekazany Zamawiającemu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. 

oryginału dokumentu. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty a następnie 

wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający wymaga, aby z treści 

tych dokumentów jednoznacznie wynikał fakt, że obejmują one wszystkie przypadki utraty wadium przez 

Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Jakiekolwiek zapisy, które zawężają zakres 

odpowiedzialności gwaranta (lub poręczyciela) w stosunku do formuły zawartej w powołanych przepisach 

będą uznawane za nieprawidłowe. Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, że z celu gwarancji wadialnej 

wynika, że musi ona obejmować prawo do zgłoszenia żądania w związku ze zdarzeniem, które nastąpiło w 

okresie związania ofertą. Musi być to także termin, w którym Zamawiający działając bez zbędnej zwłoki 

będzie mógł zrealizować swe uprawnienie, nawet, jeśli zdarzenie stanowiące podstawę żądania wypłaty 

wadium zaistnieje w ostatnim dniu okresu związania ofertą.  

7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.  

8. Wadium będzie zwrócone zgodnie z art. 46 ustawy pzp. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu 

zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w ofercie przez Wykonawcę. 

 

Część IV Zasady przygotowania oferty 

1. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1) Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” za 

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

udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez 

Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzy oferty/wniosku Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związania z 

postępowaniem.  

2) Oferta/wniosek powinna/powinien być sporządzona/sporządzony w języku polskim, z zachowaniem 

postaci elektronicznej w formacie danych w szczególności .doc, .docx .pdf .rtf i podpisania kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty/wniosku, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w 

Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę/wniosek należy złożyć w oryginale4.  

3) Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

4) Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 

Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.  

5) Zaleca się, aby Wykonawca odwiedził i zapoznał się miejscami, w których będzie realizowany przedmiot 

zamówienia i pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które 

mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu 

 
4 W związku z opinią pn. „Dopuszczalność „skanu oferty” w postępowaniu o zamówienie publiczne”. Zeskanowanie oferty Wykonawcy 

pierwotnie wytworzonej przez niego w postaci papierowej, tj. przekształcenia jej w postać elektroniczną, a następnie opatrzenie powstałego 

w ten sposób dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy, oznacza wolę złożenia oferty, nie zaś 
kopii oferty.  
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błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Koszty 

takiej wizyty ponosi Wykonawca. 

6) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do 

reprezentacji Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć dokument/dokumenty potwierdzający/potwierdzające 

zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli osoba/osoby 

podpisująca/podpisujące ofertę działa/działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w 

swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienia do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w 

oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa i opatrzyć kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

7) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, 

powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

8) Do oferty/wniosku należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zmówienia w postaci elektronicznej 

opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę 

skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

9) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

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

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

użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

10) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty.  

 

2. Tajemnica przedsiębiorstwa 

 

1. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie 

później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

2. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia 

ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofercie jak również informacje dostępne do wiadomości publicznej 

 

3. Opis sposobu udzielanie wyjaśnień treści SIWZ 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ na zasadach 

określonych w ustawie Pzp. 

2. Wnioski należy kierować na adres poczty elektronicznej, e-mail: przetargi@um.chelmza.pl . Zamawiający 

prosi o przekazywanie pytań drogą elektroniczną w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania 

wyjaśnień. 

3. Zamawiający udzieli wyjaśnień treści SIWZ na zasadach i w terminach określonych w ustawie Pzp. 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. 

 

4. Zmiana treści specyfikacji i treści ogłoszenia 

 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania 

ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający 

udostępni na stronie internetowej, na której SIWZ jest zamieszczona.  

2. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści informację o zmianach ogłoszenia w swojej siedzibie oraz 

na stronie internetowej.  

3. W przypadku, gdy zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu będzie istotna, Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert zgodnie z zasadą określoną w art. 12a ust. 2 ustawy. 

 

5. Opis sposobu obliczenia ceny ofert 

 

mailto:przetargi@um.chelmza.pl
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1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego 

przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch 

miejsc po przecinku), w polskich złotych. 

2. Cenę oferty należy podać w formie: 

- wynagrodzenia za 1 Mg odpadów odebranych oraz 1 Mg odpadów zagospodarowanych dla 

poszczególnych grup odpadów, 

- wynagrodzenie ryczałtowego za urządzenie i obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, za dany miesiąc kalendarzowy.  

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 

Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia  

3. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie 

koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę 

ofertową brutto tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, 

warunki stawiane przez Zamawiającego oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 

oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. 

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, jest zobowiązany poinformować 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. Brak informacji ze strony Wykonawcy w tym zakresie będzie 

oznaczać, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.  

6. Zamawiający na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i 

usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1075, 1499) wprowadza mechanizm 

podzielonej płatności dla wystawionych przez Wykonawcę faktur. Zamawiający informuje, że regulowanie 

płatności za wykonywanie przedmiotu zamówienia będzie realizowane z wykorzystaniem mechanizmu 

podzielonej płatności tzw. Split Payment. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest podać w 

umowie dla potrzeb rozliczenia finansowego umowy rachunek objęty mechanizmem podzielonej płatności.  

7. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

 

Część V Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty 

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

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty 

 

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

L.p. Kryterium 

oceny 

Opis Waga – udział % w 

ocenie 

 

1 

Cena brutto 

Cena oferty brutto (z podatkiem VAT) za realizację 

przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się 

wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę.  

 

W skład niniejszego kryterium wchodzą następujące 

podkryteria, za które Wykonawca może uzyskać 

następującą (maksymalną) liczbę punktów: 

 

Lp. Nazwa podkryterium: 

waga % 

podkryterium / 

maksymalna 

liczba punktów do 

uzyskania w 
ramach 

poszczególnych 

podkryteriów  

1.1. Łączna cena (jednostkowa) za 

odbiór odpadów komunalnych 

odebranych bezpośrednio od właścicieli 

nieruchomości [cena za odbiór 

wszystkich odpadów wskazanych w części 

A wykazu cen] 

26,00 % / 26 pkt 

1.2. Miesięczne wynagrodzenie 8,00 % / 8 pkt 

60,00 %  

/  

60 punktów 
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ryczałtowe za Urządzenie i Obsługę 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych [cena wskazana w części B 
wykazu cen] 

1.3. Łączna cena (jednostkowa) za 

zagospodarowanie odpadów 

komunalnych (odebranych 

bezpośrednio od właścicieli 

nieruchomości i dostarczonych 

(przekazanych) do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych) [cena 

za zagospodarowanie wszystkich odpadów 
wskazanych w części C wykazu cen] 

26,00 % / 26 pkt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Termin 

płatności faktur 

Przez „termin płatności” Zamawiająca rozumie termin, w 

jakim faktury będą płatne na konto Wykonawcy licząc od 

dnia złożenia ich w siedzibie Zamawiającego. Uwaga: Dla 

celów punktacji ustala się maksymalny termin płatności 

na: 30 dni od dnia złożenia faktury w siedzibie 

Zamawiającego. Zaproponowany termin płatności nie 

może być krótszy niż 21 dni od momentu złożenia 

prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie 

Zamawiającego. W przypadku zaproponowania terminu 

płatności spoza ww. przedziału czasowego oferta 

Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. 

„termin płatności” = liczba całkowita z przedziału od 21 

do 30 dni 

40,00 %  

/  

40 punktów 

2. Ocenie zostaną poddane cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez 

Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, okres udzielonej gwarancji jakości.  

3. Maksymalna liczba punktów wynosi 100,00. Uzyskana liczba punktów (łączna oraz w ramach ww. 

kryteriów) zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów 

poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady: 

 

Całkowita liczba punktów przyznana badanej ofercie = liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium cena 

brutto (tj. suma punktów przyznanych ofercie w poszczególnych podkryteriach) + liczba punktów przyznanych 

ofercie w kryterium termin płatności 

 

Liczba punktów = LC + TP 

 

gdzie:  LC– liczba punktów przyznana ofercie w kryterium cena brutto (suma punktów przyznanych ofercie w 

 poszczególnych podkryteriach) 

TP – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium termin płatności 

 

 

 

najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto (w badanym podkryterium) 

LC= ------------------------------------------------------------------------------------------------------ x  

badana cena ofertowa brutto (w badanym podkryterium) 

 

 

 

     ilość dni oferowana za zapłatę faktury oferty badanej 

TP= -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 40 pkt 

  Największa oferowana ilość dni za zapłatę faktury (spośród wszystkich ważnych ofert) 

 

termin płatności= liczba całkowita z przedziału od  21 do 30 [dni] 

 

4. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną 

liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 

odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość 

punktowa oferty. 

maksymalna liczba 

punktów możliwych 

do uzyskania w 

badanym 

podkryterium [pkt] 
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5. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 

oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza, pozostałe oferty zostaną 

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 

sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą 

ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli 

te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 

złożonych ofertach. 

8. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę 

punktów przyznanych wg reguły ustalonej w części V, pkt 1, ppkt 3. 

 

Część VI Informacje o trybie składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce i termin składania ofert 

 

1. Oferty należy składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w terminie 

do godz. 10:00 dnia 18 grudnia 2019 r. 

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji związanego z składaniem 

formularzy dostępnych na ePUAP i miniPortalu.  

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

Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych 

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

dostępnej na miniPortalu. 

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

złożonej oferty. 

 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta w Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 2, 

w Sali Mieszczańskiej (pokój nr 8) dnia 18 grudnia 2019 r. o godz. 10:30. 

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i 

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

3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Oferty będą zaszyfrowane 

do momentu upływu terminu otwarcia ofert. Wtedy miniPortal udostępni klucz prywatny do odszyfrowania 

ofert i za pomocą aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania oferty zostaną odszyfrowane. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, okresu gwarancji za wady zawartych w ofertach. 

6. Zgodnie z art. 86 ust. 5 pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej w 

Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.chelmza.pl)  informacje, dotyczące: 

a)  Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c)  Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

3. Termin związania ofertą 

 

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zmawiający 

może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

Część VII Postanowienia dotyczące umowy 

1. Udzielenie zamówienia 
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1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona, jako najkorzystniejsza w 

oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru. 

2. O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje określone w art. 92 

ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp na stronie internetowej Zamawiającego.  

4. Po wyborze oferty najkorzystniejszej i upływie terminu określonego zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, do podpisania 

umowy. 

 

2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 

zasadach i w formach określonych w ustawie Pzp. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie musiał przed podpisaniem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3,00% 

przewidywanej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy (art. 150 ust. 2 

ustawy Pzp). Przewidywana (szacowana) - wartość nominalna zobowiązania wynikająca z umowy na trzy 

lata została ustalona do kwoty 6.000.000,00 zł, co daje kwotę do 2.000.000,00 zł za rok.  

[tj. 3 % szacowanej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, z uwagi na 

to, iż w ofercie podano ceny jednostkowe]. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy. Zamawiający nie 

wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 

148 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej oryginał dokumentu potwierdzającego 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed 

podpisaniem umowy. Zamawiający zwraca uwagę, że jakiekolwiek zapisy gwarancji (lub poręczenia), które 

zawęża ją zakres odpowiedzialności gwaranta (lub poręczyciela) w stosunku do formuły zawartej w art. 147 

ust.2 ustawy Pzp będą uznawane za nieprawidłowe. W związku z tym zaleca się, aby Wykonawca przed 

dokonaniem zakupu gwarancji (lub poręczenia), uzgodnił postanowienia tego dokumentu z Zamawiającym. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego: SGB Bank Spółdzielczy w Toruniu Nr 50 9486 0005 0000 2828 2000 0022 z 

podaniem tytułu: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Nr …  (Numer umowy zostanie podany 

do wiadomości wybranego Wykonawcy po rozstrzygnięciu przetargu). 

6. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 

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

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy winien 

dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty (Zamawiający dopuszcza możliwość nieprzedłożenia 

przez Wykonawcę wskazanych poniżej dokumentów, o ile Zamawiający uzyskał je na wcześniejszym etapie 

postępowania): 

 

Lp. Wymagane dokumenty 

1 Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2 W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom określonym w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp – umowę 

regulującą współpracę tych Wykonawców. 

3 Dokument (w tym wypis z właściwej ewidencji lub rejestru) wskazujący osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy i zawarcia umowy – o ile takie umocowanie nie wynikało z dokumentów 

załączonych do oferty lub baz ogólnodostępnych i bezpłatnych, z których Zamawiający może pobrać 

samodzielnie informacje.  

4 Wykaz instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do których Wykonawca zobowiązuje 

się przekazywać odebrane odpady, sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 14 do 
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niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokument należy dostarczyć 

Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

5 Najpóźniej w dniu zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca 

zobowiązuje się zawrzeć z Zamawiającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

stanowiącą załącznik nr 12b do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

3. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, 

umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy. 

 

4. Wzór umowy, inne postanowienia 

 

1) Istotne postanowienia umowy zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 12 do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

2) Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Postanowienia umowy 

ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień 

wzoru umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty. 

3) Zakazuje się wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania 

takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił 

warunki takiej zmiany. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze 

umowy. 

4) Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy. 

 

Część VIII Postanowienia końcowe 

1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, Uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, 

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

3. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku wniesienia odwołania oraz skargi określa ustaw Pzp – 

Dział VI – Środki ochrony prawnej. 

 

2. Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. Klauzula 

Informacyjna – udzielanie zamówień publicznych w oparciu o ustawę Prawo zamówień 

publicznych 

 

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 przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chełmży. Można się z nim 

kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Miasta Chełmży, ul. Gen. J. 

Hallera 2, 87-140 Chełmża, e-mailowo: um@chelmza.pl  telefonicznie 566392330. 

Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony 

danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iodo@um.chelmza.pl  

1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 lit c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych i regulaminem udzielania zamówień publicznych w celu 

realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. udzielenia zamówienia 

publicznego, 

2) art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych i regulaminem udzielania zamówień publicznych w celu wykonania umowy, której 

stroną jest osoba, której dane dotyczą tj. zawarcie odpłatnej umowy zawieranej między 

zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest usługa, dostawa lub robota budowlana 

(też umowa o podwykonawstwo), 

mailto:um@chelmza.pl
mailto:iodo@um.chelmza.pl
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3) art. 6 ust. 1 lit. a) na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do 

przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, art. podanie nr 

telefonu, adresu e-mail. 

2. Państwa dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom 

uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi art. wykonawcy, podmioty 

świadczące usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, organy ścigania, podatkowe, oraz inne 

podmioty, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu  

o stosowną podstawę prawną. Pracownikom oraz współpracownikom administratora. 

Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie 

administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi art. podmioty świadczące usługi i towary 

finansowane z funduszu, z których Państwo będziecie  mogli korzystać jako osoby uprawnione. 

Przekazanie Państwa danych jednakże nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią 

ochronę Państwa praw.   

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania,  

w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania  

i archiwizacji dokumentacji i tak: 

1) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

2) jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, przez czas trwania umowy, do czasu 

przedawnienia roszczeń, 

3) w zakresie danych, gdzie Państwo wyraziło zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie 

zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w pkt 1. 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo do: 

1) dostępu do treści danych; 

a) jeżeli spełnienie obowiązku prawa dostępu do danych osobie, której dane dotyczą, 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 

2) sprostowania danych; 

3) usunięcia danych, jeżeli: 

a) wycofają zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 

b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub  

w których były przetwarzane; 

c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; 

4) ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli: 

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu 

stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne 

wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; 

Wystąpienie osoby z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych 

dokonywane przez administratora  przed jej cofnięciem 

5. Podanie Państwa danych: 

1) jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli Państwo odmówią podania 

swoich danych lub przekażą nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do 

jakiego zobowiązują go przepisy prawa, 

2) jest  dobrowolne i odbywa się na podstawie Państwa zgody, która może być cofnięta  

w dowolnym momencie. 

6. Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie swoich danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych. 
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Część IX Załączniki do SIWZ 

 

Załącznik Nr 1 Formularz oferty 

Załącznik Nr 1.1 Wykaz cen 

Załącznik Nr 2 Formularz JEDZ 

Załącznik Nr 3 Informacja dot. przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik Nr 4 
Oświadczenie wykonawcy dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

Załącznik Nr 5 

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 

Załącznik Nr 6 
Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

Załącznik Nr 7 Wykaz usług 

Załącznik Nr 8 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

Załącznik Nr 9 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych – Środki transportu 

Załącznik Nr 10 
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych – Baza magazynowo- 

transportowa 

Załącznik Nr 11 Zobowiązanie podmiotu trzeciego 

Załącznik Nr 12a Wzór umowy 

Załącznik Nr 12b Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

Załącznik Nr 13 Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik Nr 14 Wykaz instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 

Załącznik Nr 15 Projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmży 

Załącznik Nr 16 

Projekt Uchwały Rady Miejskiej Chełmży w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 


