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I. Informacje ogólne  

1.1. Tryb udzielania zamówienia: niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. 

– Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym Zamawiający nie może prowadzić negocjacji.  

1.2. Użyte w Specyfikacji Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy mają następujące 

znaczenie:  

1) „Zamawiający” – Gmina Klwów;  

2) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 

Specyfikacji;  

3) „SWZ” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia;  

4) „Ustawa” lub „ustawa Pzp” - ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych;  

5) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany 

w rozdziale III SWZ;  

6) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie 

Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.  
 
 

1.3. Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

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

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający 

informuje, że: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35,26-415 

Klwów. 

b) Zamawiający powołał  inspektora ochrony danych o których mowa w art.37-39 RODO z którym można 

się kontaktować po adresem e-mail: iod@klwow.pl  
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3, a także podmiot pełniący  obowiązki  

inspektora nadzoru  nad tą inwestycją  na podstawie   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie 

klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów 

państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej; 

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp; 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

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

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
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i) nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

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

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do o graniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w 

celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 

II. Dane Zamawiającego  
Zamawiającym jest Gmina Klwów 

Adres: ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów 

Telefon: 48 6710010  

Telefax:  48 6710010 w. 25 

e-mail: ug@klwow.pl  

Adres strony internetowej : http://www.klwow.pl/  
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępnianie będą zmiany i wyjaśnienia 

treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia: https://www.bip.klwow.akcessnet.net/  

Godziny urzędowania Zamawiającego:  poniedziałek-piątek 7.30-15.30 
 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia  

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy 

Klwów w roku 2023. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SWZ.  

 
3.2. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:  

1) Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 

z późn. zm.), dotyczących osób wykonujących czynności fizyczne (np. osoby wykonujące odbiór 

odpadów, transport odpadów lub inne czynności towarzyszące związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia) przez cały okres realizacji danej usługi wynikający z przedmiotowego zamówienia. 

Zobowiązanie to dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym 

Wykonawca lub jego podwykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usługi objętej 

zakresem niniejszego zamówienia. Funkcje wskazane powyżej mają jedynie charakter przykładowy 

i zostały wskazane celem doprecyzowania typu czynności, które winny być wykonywane na 

podstawie umowy o pracę.  
2) Realizacja zamówienia przez te osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania 

zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i 

Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego 

Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy 

wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby 

należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych, co przekłada się na utrzymanie 

zatrudnienia).  

3) Zatrudnienie ww. osób na podstawie stosunku pracy przy realizacji zamówienia obejmować będzie 

cały okres wykonywania danych czynności przez czas niezbędny dla ich wykonania w ramach 

mailto:ug@klwow.pl
http://www.klwow.pl/
https://www.bip.klwow.akcessnet.net/
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zamówienia, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę 

(Wykonawcę/podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę) przed zakończeniem tego okresu, 

Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na umowę o pracę.  

4) Dla udokumentowania tego faktu, Wykonawca przed podpisaniem Umowy złoży Zamawiającemu w 

formie pisemnej oświadczenie, że osoby wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji 

zamówienia są zatrudnione u Wykonawcy, na podstawie umowy o pracę. Wykonawca, najpóźniej w 

dniu rozpoczęcia pracy przez dane osoby przedstawi Zamawiającemu Wykaz pracowników 

(zawierający dane: imię i nazwisko, stanowisko, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 

pracę, wymiar etatu), celem wypełnienia powyższego zobowiązania.  

5) W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale 

podwykonawców/dalszych podwykonawców, każdorazowo jest on zobowiązany do przekazania 

Zamawiającemu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji robót przez podwykonawcę/dalszego 

podwykonawcę, Wykazu osób, które będą realizować zamówienie na rzecz 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, wraz z oświadczeniem Podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy, że są one zatrudnione na umowę o pracę. Pkt 4 stosuje się odpowiednio.  

6) Oświadczenie o którym mowa w pkt 4 i 5 powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

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

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób 

oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.  

7) Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w pkt 1 w trakcie 

realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:  

a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę / podwykonawcę / 

dalszego podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy / podwykonawcy / 

dalszego podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, datę zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz zakres obowiązków powinny być możliwe do 
zidentyfikowania;  

b) do okazania zanonimizowane dokumenty potwierdzające bieżące opłacanie składek i należnych 
podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób;  

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę/ 

podwykonawcę/dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie 

pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników;  

8) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę/ podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności, przerwy 

ciągłości zatrudnienia lub nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o 

pracę z pracownikami wykonującymi czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy 

o pracę i będzie skutkować nałożeniem sankcji określonych we wzorze umowy stanowiącym 

Załącznik nr 7 do SWZ (kary umowne, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych - 

możliwość odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy).  

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia 

w celu weryfikacji wykonywania przez Wykonawcę/ podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę 

obowiązku wskazanego w pkt 1.Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu 

przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić 

dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez Wykonawcę obowiązków. W przypadku 

uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę/ podwykonawcę 

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

Państwową Inspekcję Pracy.  
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3.3. Numer CPV dotyczący przedmiotu zamówienia:  

90500000-2 Usługi związane z odpadami  

90533000-2 Usługi gospodarki odpadami  

90511300-5 Usługi zbierania śmieci  

90514000-3 Usługi recyklingu odpadów  

90511000-2 Usługi wywozu odpadów 

90512000-9 Usługi transportu odpadów  

90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

 
3.4. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.  

3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

3.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.  

3.7. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  

3.8. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia dotychczasowemu 

wykonawcy usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.  

3.9. Zamawiający nie przewiduje organizowania dla Wykonawców wizji lokalnej.  

3.10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

3.11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

3.12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.  

3.13. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.  

3.14. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.  

3.15. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać się będą 

w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.  

 

 

IV. Termin wykonania zamówienia  

4.1. Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. – 12 miesięcy.  

 
V. Podstawy wykluczenia z postępowania  

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 108 ust. 1. 

5.2. Zamawiający, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, wykluczy również z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę:   

a) w stosunku do  którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 

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

w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

5.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu  

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące:  

1) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, i ile wynika to 

z odrębnych przepisów.  
Wykonawca winien wykazać, że:  

a) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminie;  
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b) posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydane na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012r. o odpadach lub oświadczenie o zawarciu umowy z podmiotami posiadającymi 

odpowiednie instalacje i zezwolenia na przetwarzanie odpadów;  

c) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 

gospodarujących odpadami BDO prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa na 

podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j. z dnia 

2022.03.29 ze zm.) w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów. 

 

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  
Wykonawca winien się znajdować w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.  

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wskaże, że jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 

200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych zero groszy). Wykonawca musi przedstawić odpowiedni 

dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności wraz z dowodem 

uiszczenia opłaty.  

Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie 

złożonych dokumentów.  

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy 

waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu 

danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po 

dniu publikacji ogłoszenia, w którym zostanie on opublikowany. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy 

przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 

 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej.  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wskażą, że w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie wykonał lub 

wykonuje należycie co najmniej 1 usługę polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu lub przekazywaniu 

do zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o łącznej masie co najmniej 

400 Mg.  

Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie 

złożonych dokumentów.  
6.2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności 

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

6.3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

a) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo:  

Etap I - ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji 

zawartych w Oświadczeniu Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu- załącznik nr 2 i 3 do SWZ.  

Etap II - ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na 

podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie 

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza spośród tych, które nie zostaną 

odrzucone po analizie Oświadczeń stanowiących załącznik Nr 2 i 3 do SWZ.  

b) Jeżeli wykonawca nie złożył Oświadczenia lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa 

do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 

ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania.  
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VII. Dokumenty i oświadczenia wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów trzecich  

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

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

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.  

7.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te 

wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

7.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, składa wraz z ofertą, 

zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzających, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów.  

7.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę 

z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 

określać w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

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

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega 

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą.  

7.5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie 

przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.  

7.6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który 

polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot 

ten nie ponosi winy.  

7.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem 

lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

7.8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym 

zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  

 

VIII. Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 

cywilne/ konsorcja)  

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

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do 

oferty.  

8.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z 

wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane.  

8.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 

z którego wynika usługi wykonają poszczególni wykonawcy.  
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8.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

 
IX. Podwykonawstwo  

9.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia na usługi podwykonawcy 

/podwykonawcom.  

9.2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowych części zamówienia.  

9.3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców w „Formularzu oferty” 

(Załącznik nr 1 do SWZ).  

 
X. Podmiotowe środki dowodowe  

10.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków 
dowodowych na potwierdzenie:  

1) braku podstaw wykluczenia;  

2) spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,  

w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. 

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415).  

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

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia 

następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:  

- brak podstaw wykluczenia:  

1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo 

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ;  

2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 

miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;  

a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie 

ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, 

jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.  

b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby 

albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument  
miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 

administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.  

c) Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w lit. a i b powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed ich złożeniem.  

- spełnianie warunków udziału w postępowaniu:  



9 

 

3) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy 

gwarancyjnej tego ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia opłaty;  

4) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane lub są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty. Referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu 

– wg załącznika nr 4 do SWZ;  
5) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminie;  

6) zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydane na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 

o odpadach lub oświadczenie o zawarciu umowy z podmiotami posiadającymi odpowiednie instalacje i 
zezwolenia na przetwarzanie odpadów;  

7) wpis do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Opadami (BDO) w zakresie 

odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów.  

 
10.3. Podmioty zagraniczne:  

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast zaświadczenia, o którym mowa w ust.10.2, zaświadczenia albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

1) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne,  

2) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, 

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

on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 

wszczęcia tej procedury.  

 

Dokumenty/oświadczenia, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed ich złożeniem.  

10.4. 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 podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.  

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

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

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 

aktualnych na dzień ich złożenia.  

10.6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać 

za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane 

umożliwiające dostęp do tych środków.  
10.7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 
aktualność.  
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10.8. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 
tłumaczeniem na język polski.  

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

Zamawiającemu przy użyciu komunikacji elektronicznej określonych w rozdz. X SWZ, w zakresie 

i w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).  

 

XI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie 

komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych 

sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej  

 
Wymagania ogólne 

11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 

oraz poczty elektronicznej dostepnej pod adresem zamowieniapubliczne@klwow.pl. 

11.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

Pan Szymański Marcin, 

tel. +48 (48) 6710010 wew. 20, email: zamowieniapubliczne@klwow.pl 

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

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

następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz 

do „Formularza do komunikacji”. 

11.4. 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 systemu miniPortal oraz Warunkach 

korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania 

ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich 

wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się 

z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o 

udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu 

miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal 

konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem 

do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. 

W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich 

funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu 

przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: 

 specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, 

 format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z 

kodowaniem UTF-8, 

 oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i 

dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, 

 integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu 

ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP 

Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli 
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Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W 

UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia. 

System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: 

 Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0, 

 Mozilla Firefox od wersji 15, 

 Google Chrome od wersji 20. 

11.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 

wynosi 150 MB. 

11.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

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

ich przekazania na ePUAP. 

11.7. Zamawiający przekazuje identyfikator postępowania na miniPortalu jako załącznik Nr 8 do SWZ. 

Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, 

klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

Składanie ofert. 

11.8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność 

do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w 

szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać 

adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 

postępowaniem. 

11.9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

11.10. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

11.11. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl 

11.12. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w 

wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 

„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi 

jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

11.13. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w pkt 8.1 SWZ, w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie 

zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

11.14. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

11.15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

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

udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 

użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 
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11.16. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

 

Składanie dokumentów innych niż oferty. 

11.17. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w zakresie składania dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż ofert, które 

mogą być przekazywane jedynie w sposób wskazany w pkt 11.8 SWZ odbywa się elektronicznie 

za pośrednictwem: 

a) dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal; 

b) poczty elektronicznej na adres poczty Zamawiającego: zamowieniapubliczne@klwow.pl 

Zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę wskazując ten adres w ofercie i zobowiązuje się do 

utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania postępowania. Domniemywa się, że dokumenty, 

oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym 

zostały doręczone skutecznie, a Wykonawca zapoznał się z ich treścią. 

11.18. W przypadku korzystania z rozwiązania wskazanego w rozdziale 11.17 lit a) SWZ dokumenty 

elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” 

jako załączniki. 

11.19. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą 

poczty elektronicznej, na wskazany w rozdziale 11.17 lit b) SWZ adres poczty elektronicznej. 

11.20. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

 

 

XII. Wymagania dotyczące wadium  
12.1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 7.000,00 

zł (słownie: siedem tysięcy złotych i 00/100).  

12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) gwarancjach bankowych; 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy 

Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy w Przysusze filia w Klwowie 

nr rachunku: 82 9145 1095 3400 1733 2000 0002 
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z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: PJ.271.06.2022. 

12.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie 

zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

12.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje 

zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu 

składania ofert. 

12.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia 

gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać 

następujące elementy: 

a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), 

gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, 

b) kwotę wadium, 

c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, 

d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu 

na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w 

przepisach ustawy.  

12.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu 

terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 

2 ustawy Pzp. 

Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.  

 

XIII. Termin związania ofertą  
13.1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 

20.01.2023 r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa 

termin składania ofert.  

13.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

13.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 10.2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

13.4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o 

którym mowa w pkt. 10.2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie 

jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.  

13.5. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa 

wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez 

zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.  

13.6. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 13.5, zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej 

zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą 

przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego 

w SWZ  
14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

14.2. Ofertę wraz załącznikami sporządza się w języku polskim, w postaci elektronicznej, w ogólnie 

dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: pdf, doc, docx, rtf i odt i składa się pod 

rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym.  
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14.3. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

14.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ i zostać sporządzona zgodnie z formularzem ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 

14.5. Przy sporządzaniu oferty zaleca się korzystanie z opracowanych i udostępnionych przez 

zamawiającego wzorów dokumentów i oświadczeń. W przypadku stosowania druków własnych 

muszą one zawierać wszystkie merytoryczne treści i opisy zawarte we wzorach załączonych do SWZ. 

14.6. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być podpisane przez 

wykonawcę lub osoby upoważnione.  

14.7. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 

przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi zip (bez 

nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do 

szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę. 

14.8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 z późn. zm.), 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). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie 

przesłanych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było 

sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę 

tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienie, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

bezskuteczne ze względu ma zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu 

zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp. 

 

14.9 . Na ofertę składają się następujące dokumenty, do złożenia których zobowiązany jest 

Wykonawca:  
1) „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 SWZ.  

2) Oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia/podmiotów udostępniających zasoby o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu - wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ.  

3) Oryginał dokumentu wadium, a w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu dowód wniesienia 

wadium.  

4) Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest 

podpisana przez pełnomocnika (o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów 

dołączonych do oferty).  

 

Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana 

oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego 

uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 

97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa 

sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona 

przez upełnomocnionego.  

5) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby 

Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu 

i zawarcia umowy.  
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6) Zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, jeśli Wykonawca korzysta z 

zasobów innych podmiotów.  

7) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, jeżeli ofertę składają Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia z którego wynika, które roboty 

budowlane/dostawy lub usługi, wykonają poszczególni wykonawcy.  

8) Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności 

zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie 

informacje).  
 

XV. Składanie i otwarcie ofert 
 

15.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.  

15.2. Termin składania ofert: do dnia 23.12.2022 r. godz. 9:00. 

15.3. Termin otwarcia ofert: 23.12.2022 r. godz. 10:00. 

15.4. 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. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika. 

15.5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

15.6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

15.7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert, o którym mowa 

w pkt. 15.2 SWZ. 
 

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny  

16.1. Ceną ofertową wymienioną w Formularzy oferty jest  ryczałtowa  cena  brutto  (z VAT) za 

wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena ta stanowić będzie podstawę oceny ofert w trakcie 

wyboru oferty najkorzystniejszej.  

16.2. Podana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w niniejszej SWZ, obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

16.3. Ceny podane w Formularzu ofertowym muszą być wyrażone w PLN, z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 

0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną 

cyfrę powiększa się o jednostkę).  

16.4. Wykonawca zobowiązany jest także podać liczbowo do dwóch miejsc po przecinku ceny 

jednostkowe za 1 Mg za każdy rodzaj odpadu wskazany w formularzu ofertowy.  

16.5. Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy:  

- oczywiste omyłki pisarskie;  

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek;  

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, 

niepowodujących istotnych zmian w treści oferty;  

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

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

podatkowego zgodnie za przepisami o podatku do towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 
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takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, jest 

zobowiązany poinformować Zamawiającego (w formie dodatkowego pisemnego oświadczenia 

składanego wyłącznie w sytuacji powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując na nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. Nie złożenie ww. oświadczenia oznaczać będzie, że oferta 

Wykonawcy nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku do towarów i usług.  

16.7. Stawka VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów 

i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późń. zm.).  

16.8. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy. 
 

XVII. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert  
17.1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie 

będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę 

z najniższą ceną.  

17.2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów:  

1) K1 – cena – 60 pkt  

2) K2 – termin płatności faktur – 40 pkt  

 liczba punktów w kryterium – cena 60 pkt zostanie obliczona wg wzoru  

cena oferty najniżej skalkulowanej spośród ofert nieodrzuconych  

liczba punktów badanej oferty = .......................................................... x 60  

cena oferty badanej  

  

 liczba punktów w kryterium – termin płatności faktur, będzie przyznana w następujący sposób:  

 najwyższą liczbę punktów (40) otrzyma oferta zawierająca najdłuższy termin płatności. 

Termin płatności liczony jest w dniach: 

 - minimalny termin płatności: 21 dni 

 - maksymalny termin płatności: 30 dni 

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia: 

 wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie termin płatności: 

 od 21 do 29 dni – otrzyma 0 punktów K2 

 30 dni – otrzyma 40 punktów K2 

K2 – liczba punktów za kryterium termin płatności 
 

Zamawiający przyzna maksymalna ilość punktów tj. 40 (przy uwzględnieni wagi wynoszącej 40%) 

Wykonawcy, który zaoferuje najdłuższy 30 dniowy termin płatności faktur.  

Łączna ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych 

w poszczególnych kryteriach – maksymalnie 100 punktów.  

17.3. W przypadku kiedy wykonawca nie określi w formularzu ofertowym terminu płatności zamawiający 

przyjmuje, że Wykonawca wybiera termin płatności 21 dni, a w kryterium otrzyma 0 pkt.  

17.4. Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:  

 

Lp = K1 + K2  
gdzie:  

Lp – liczba punktów uzyskanych przez ofertę,  

K1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,  
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K2 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „termin płatności faktur”.  

17.5. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, 

czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po 
przecinku).  

17.6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od 
Wykonawcy wyjaśnień treści złożonej oferty.  

17.7. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w 

ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania SWZ oraz została uznana za 

najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny ofert.  

 

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

18.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy 

Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  
18.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 

którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 

podstawowym złożono tylko jedną ofertę.  

18.3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

18.4. Wykonawca, o którym mowa w pkt 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 

warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik Nr 7 
do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.  

18.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w 

przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 
regulującą współpracę tych Wykonawców.  

18.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i 

oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić 

postępowanie.  

 

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

19.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

19.2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w 

ofercie.  

19.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w 

jednej lub w kilku następujących formach:  

1) pieniądzu,  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  

3) gwarancjach bankowych,  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,  

19.4. Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia:  

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego,  
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3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów.  

19.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy 

zamawiającego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Przysusze filia w Klwowie,  

nr rachunku: 82 9145 1095 3400 1733 2000 0002 

19.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione na okres od dnia zawarcia 

umowy do dnia odbioru i uznania przez Zamawiającego, że umowa była wykonana należycie.  
19.7. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

19.8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 

o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Wykonawcy.  

19.9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w 
postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.  

19.10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 

bez zmniejszenia jego wysokości, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których 

mowa w ust. 3 (art. 450 ust. 1 ustawy Pzp).  

 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  

20.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

Pzp.  

20.2. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy.  

20.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.  

20.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 

o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

20.5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 

ochrony prawnej” ustawy Pzp.  

 

XXI. Załączniki  
Następujące załączniki stanowią integralną część SWZ:  

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu,  

Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług  

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej;  

Załącznik nr 6 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 7 – Istotne postanowienia umowy 

Załącznik nr 8 – Identyfikator postepowania 


