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SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE
UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

18 - 500 KOLNO
TEL. (86) 273 93 30

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w trybie podstawowym bez negocjacji
zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych

(Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

dla Szpitala Ogólnego w Kolnie

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektro-

nicznej z wykorzystaniem platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem internetowym

https://ezamowienia.gov.pl/pl/ , miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/.,

strony www Zamawiającego i poczty elektronicznej Zamawiającego.
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1. Zamawiający

Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno określany dalej jako Zama-
wiający,  NIP 291-00-50-705,  REGON 450667610,  Nr  BDO 000001617,  Zamówienia  Pu-
bliczne tel. (86) 273-93-30, e-mail:  zp@szpitalkolno.pl; adres strony internetowej, na której
została opublikowana SWZ oraz będą udostępniane m.in. zmiany i wyjaśnienia treści SWZ
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie za-
mówienia: - www  .  szpitalkolno.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na pod-
stawie art.  275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.  Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2019r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawa PZP” oraz niniejszej Specyfikacji
Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

2) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadze-
nia negocjacji.

3) Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o ja-
kich mowa w art. 3 ustawy PZP.

4) Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
5) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP.
6) Zamawiający nie  określa  dodatkowych wymagań związanych z zatrudnieniem osób,  o

których mowa w art. 96 ust.2 pkt 2 ustawy PZP.
7) Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wyko-

rzystaniem miniPortalu, ePUAPu oraz poczty elektronicznej Zamawiającego.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie
usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Ogólnego w Kol-
nie w okresie 12 miesięcy.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 2 do SWZ.
3) Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowią-

cym Załącznik Nr 8 do SWZ.
4) Przewidywaną szacunkową ilość odpadów medycznych przedstawiono w Załączniku Nr 1

do SWZ, tj. Formularzu ofertowym.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
a) 90.52.44.00-0 – Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych,
b) 90.52.40.00-6 – Usługi w zakresie odpadów medycznych,
c) 90.52.42.00-8 – Usługi usuwania odpadów szpitalnych,
d) 90.51.33.00-9 – Usługi spalania odpadów,
e) 90.51.20.00-9- Usługi transportu odpadów,
f) 90.40.00.00-1- Usługi utylizacji nieczystości.

5) Świadczenie usługi ma odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisa-
mi prawa, w tym szczególności: 
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a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (t.j. Dz.U. z 2020r., 797 ze zm.);
b) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz.

1219 ze zm.);
c) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j.  Dz. U.

2020 r., poz. 154 ze zm.);
d) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegóło-

wego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017r., poz. 1975.);
e) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie dokumentu

potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych
odpadów weterynaryjnych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 107.);

f) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wyma-
gań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U. z
2016, poz. 1819);

g) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 styczeń 2020r. w sprawie katalogu odpa-
dów (Dz.U. z 2020 r. poz.10);
Ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
2140 ze zm.);

6) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru, załadunku, wywozu
i utylizacji odpadów medycznych. Szacunkowa ilość odpadów w okresie 12 miesięcy wy-
nosi 71.658,00 kg. Ilość odpadów jest uzależniona od ilości pacjentów oraz ilości wyko-
nywanych zabiegów.

7) Wymagania szczegółowe dotyczące odbioru odpadów medycznych:
• Odbiór odpadów medycznych o kodzie 18 01 01 realizowany będzie na wcześniejsze

zgłoszenie Zamawiającego w godz. 6 00 do 14 00,
• Odbiór odpadów medycznych o kodzie 18 01 02* realizowany będzie trzy razy w ty-

godniu (poniedziałek, środa, piątek) w godz. 6 00  do 14 00,
• Pozostałe odpady wymienione w Załączniku Nr 2 do SWZ raz w tygodniu w godz. 

6-00 do 14-00.
8) Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie winien udostępnić Zamawiającemu

niezbędną ilość szczelnych pojemników (około 200 szt. o pojemności 20 L), niezbędnych
do zbiórki i czasowego magazynowania odpadów w wyznaczonym pomieszczeniu maga-
zynowym. 

9) Wykonawca dokonując odbioru pojemników z odpadami przywiezie każdorazowo taką
samą ilość czystych pojemników na wymianę. Pojemniki stanowią własność Wykonawcy
i są przekazane Zamawiającemu w użytkowanie. Użytkowanie pojemników przez okres
trwania umowy ujęte  jest  w cenie  ofertowej  i  nie  może rodzić żadnych dodatkowych
kosztów dla Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpłatną dezynfekcję
pojemników przeznaczonych na gromadzenie odpadów. Dezynfekcja powinna odbywać
się po każdym odbiorze odpadów z pomieszczenia. Wykonawca będzie zobowiązany do-
starczyć Zamawiającemu raz w miesiącu potwierdzenie dezynfekcji dostarczanych pojem-
ników. 

10) W przypadku wystąpienia odpadów wysoce zakaźnych odbiór tych odpadów nastąpi do
24 godzin. Zamawiający zastrzega możliwość zmian terminów odbiorów odpadów w za-
leżności od bieżących potrzeb. Ponadto w przypadku, gdy termin odbioru odpadów przy-
pada w dzień wolny od pracy (święto) Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady w
następnym dniu roboczym.
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11) Wykonawca powinien posiadać zezwolenie na odbiór, transport, utylizację odpadów me-
dycznych wydane w drodze decyzji przez właściwy organ.

12) Transport musi odbywać się pojazdami przystosowanymi do transportu odpadów niebez-
piecznych oraz obsługiwany przez wykwalifikowany personel.

13) Każdy odbiór odpadów medycznych musi być zarejestrowany w Bazie Danych o Odpa-
dach (BDO) lub potwierdzony kartą przekazania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 23
stycznia 2020 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2020 poz. 150).

14) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją usług
odbioru odpadów medycznych z lokalizacji Zamawiającego. 

15) Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
16) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
17) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
18) Zamawiający nie przewiduje praw opcji.
19) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
20) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 usta-

wy PZP

4. Termin wykonania zamówienia.

Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty za-
warcia umowy. 

5. Podwykonawstwo.

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwyko-
nawcom).

2) W przypadku zlecenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zgod-
nie z treścią art. 462 ust. 2 ustawy PZP, zobowiązany jest wskazać w formularzu oferto-
wym część zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz firmę
(nazwę) i siedzibę (adres) podwykonawcy, o ile są już znani Wykonawcy na etapie składa-
nia ofert. W przypadku braku w/w informacji na etapie składania ofert Zamawiający wy-
maga zgodnie z treścią art. 462 ust. 4 pkt 1) ustawy PZP przed przystąpieniem do wyko-
nania zamówienia aby Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli
podwykonawców. Zamawiający nie  będzie  badał  czy zachodzą  podstawy wykluczenia
wskazane w art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 5), 7), 8) ustawy PZP do ujawnionych przez Wy-
konawcę podwykonawców.

3) Zamawiający  nie  zastrzega  obowiązku  osobistego  wykonania  przez  Wykonawcę  oraz
przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
kluczowych zadań zamówienia, o których mowa w art. 60 oraz 121 ustawy PZP.

4) W przypadku gdy Wykonawca korzysta z podwykonawców, na których zasoby Wykonaw-
ca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust 2 ustawy PZP, w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ, Wykonawca zobo-
wiązany jest w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy wykazać Zamawiają-
cemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w
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stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia. Zamawiający będzie badał czy zacho-
dzą podstawy wykluczenia wskazane w art. 108 i art. 109 ustawy PZP do nowego podwy-
konawcy. Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje się odpowiednio.

6. Warunki  udziału  w postępowaniu,  podstawy wykluczenia  oraz  wykaz
oświadczeń  i  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków
udziału oraz brak podstaw do wykluczenia.

6.1. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5), 7), 8) oraz spełniają poni-
żej określone warunki tj.:
1) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub za-
wodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w za-
kresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych niebezpiecznych i za-
kaźnych lub decyzje w sprawie pozwolenia na eksploatacje zakładu unieszkodliwiania odpa-
dów lub ważną umowę lub zobowiązanie innego zakładu do utylizacji, unieszkodliwiania od-
padów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz 797 ze
zm.), w tym art.20 ustawy o odpadach „Zasada bliskości”, wraz z aktami wykonawczymi. 
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w
szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) spełnienie warunku może
wykazać jeden wykonawca spełniający samodzielnie  warunek udziału w postępowaniu lub
wszyscy wykonawcy łącznie, spełniający łącznie, spełniający razem warunek udziału w postę-
powaniu. Jednakże spełnienie przedmiotowego warunku samodzielnie przez jednego wyko-
nawcę występujących wspólnie w postępowaniu wiąże się z obowiązkiem realizacji dostawy/
usługi/ roboty budowlanej przez ten podmiot w zakresie, w którym wymagane jest posiadanie
uprawień ustawowych.
2) posiadają właściwe zdolności techniczne lub zawodowe:
Zrealizowali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a je-
żeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej dwóch usług  w
zakresie przedmiotu zamówienia polegających na świadczeniu usług odbioru, transportu i uty-
lizacji odpadów medycznych, o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 zł (słownie: sto
tysięcy złotych 00/100) każda usługa.
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w
szczególności  członkowie  konsorcjum,  wspólnicy  spółki  cywilnej)  warunki  udziału  w
postępowaniu określone w pkt. 6.1 ppkt.2) może spełniać jeden z wykonawców samodzielnie,
lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie.

3) Zamawiający wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy/ów oraz pod-
miotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca  w oparciu o prze-
słanki wskazane w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5), 7), 8) w następującym zakresie:
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wyklucza Wykonawcę na
podstawie   art. 108 ust. 1 tj.:

pkt 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
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a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art.
258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w

art.  165a  Kodeksu  karnego,  lub  przestępstwo  udaremniania  lub  utrudniania
stwierdzenia  przestępnego  pochodzenia  pieniędzy  lub  ukrywania  ich
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o  charakterze  terrorystycznym,  o  którym  mowa  w  art.  115  §  20  Kodeksu
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) pracy  małoletnich  cudzoziemców  powierzenia  wykonywania  pracy
małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym  wbrew  przepisom  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej
(Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art.
270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania  wykonywania  pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

pkt 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

pkt 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję ad-
ministracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubez-
pieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postę-
powaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należ-
nych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności; 

pkt 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne; 

pkt 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesła-
nek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na
celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konku-
rencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te
oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 
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pkt 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy
lub podmiotu,  który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochronie  konkurencji  i
konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wyklucza Wykonawcę
na podstawie   art. 109 ust. 1 pkt 5), 7), 8) tj.  :

pkt 5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co pod-
waża jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzone-
go działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych do-
wodów; art. 109 ust. 1 pkt 5) 

pkt 7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie
nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykony-
wał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamó-
wienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia
lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub reali-
zacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; art. 109 ust. 1 pkt 7) 

pkt 8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowa-
dził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wy-
kluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,  co
mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie
jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
art. 109 ust 1 pkt 8) 

Zgodnie z treścią art. 110 ust 3 ustawy PZP Wykonawca,   nie podlega wykluczeniu w
okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt
5 i pkt 7‒8, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące prze-
słanki: 
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem,  w tym poprzez za-
dośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykrocze-
niem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie
szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym
organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla za-
pobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postę-
powaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi
za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel, 
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c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszko-

dowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji  lub stan-
dardów.

6.2. Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą załączyć Wykonawcy do oferty:
1) Oferta Wykonawcy winna zawierać:

a) wypełniony i podpisany  formularz ofertowy (zgodny ze wzorem, stanowiącym za-
łącznik Nr 1 do SWZ) zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przed-
miotu zamówienia, cenę ofertową brutto,  zobowiązanie dotyczące warunków płatno-
ści, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wzoru umowy w spra-
wie zamówienia publicznego bez zastrzeżeń, a także informacje którą cześć zamówie-
nia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.

2) W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wy-
kazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy, składane w oparciu o art. 125, iż nie podlega wykluczeniu

z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7‒8 i spełnia
warunki udziału w postępowaniu określone  w SWZ (wzór oświadczenia stanowi za-
łącznik nr 3a i 3b do SWZ),
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówie-
nia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenia
składa  każdy  z  Wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia.
Oświadczenia winny potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie wa-
runków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnienie warunków udziału.

b) oświadczenie  podmiotu  udostępniającego  zasoby  na  zdolnościach  lub  sytuacji
którego polega Wykonawca (art. 118 ustawy PZP), składanego w oparciu o art. 125
ust. 5 ustawy PZP, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108
ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i pkt 7‒8 oraz odpowiednio iż spełnienia warunki
udziału w postępowaniu określone w SWZ w zakresie w jakim Wykonawca powołuje
się na ich zasoby (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4a i 4b do SWZ)
Uwaga: Zamawiający nie wymaga składania oświadczenia od podwykonawców iż nie
podlega wykluczeniu  z  postępowania  jak  również  podmiotowych środków dowodo-
wych dla podwykonawców którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części
przedmiotu zamówienia, 

c) w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udo-
stępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust 1 ustawy PZP w celu
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwa-
rantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów Wykonawca składa zobowiązanie pod-
miotu udostępnianego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy po-
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twierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie winno określać w szczególności:

• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
• sposób i okres udostępniania Wykonawcy i wykorzystania przez niego zaso-

bów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 
• czy podmiot,  na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,  kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi , których wskazane zdolno-
ści dotyczą,

• czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach które-
go Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zre-
alizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,

3) Pozostałe dokumenty które winien Wykonawca załączyć do oferty:

a) aktualny dokument  potwierdzający  zasady reprezentacji  wykonawcy tj.  odpis
lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, lub innego właściwego rejestru o ile nie jest on do-
stępny w bezpłatnych i ogólnodostępnych elektronicznych bazach danych, których
adres internetowy wykonawca wskazał w formularzu ofertowym.(Zgodny ze wzo-
rem stanowiącym załącznik Nr 1 do SWZ).W przypadku wskazania bazy danych,
Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłu-
maczenia dokumentu na język polski,
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamó-
wienia lub podmiotu udostępniającego zasoby na zdolnościach lub sytuacji które-
go polega Wykonawca (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki
cywilnej) odpis lub informację musi złożyć każdy z wykonawców lub podmiotów,

b) w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo okre-
ślające  zakres  umocowania  pełnomocnika  lub  inny  dokument  potwierdzający
umocowanie do reprezentowania wykonawcy,

c) w przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się
o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólni-
ków spółki cywilnej) (art. 58 ust. 2 ustawy PZP) – aktualny dokument potwierdza-
jący ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w wykonawców w postę-
powaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Zamawiają-
cy dopuszcza złożenie umowy regulującej współpracę i zasady reprezentacji pod-
miotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej jako do-
kumentu równoważnego z pełnomocnictwem.
Dokument pełnomocnictwa musi zawierać minimum następujące postanowienia:

• wskazanie  imienia  i  nazwiska  (firmy),  adresu  zamieszkania  (siedziby),
każdego  z  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie
zamówienia. Wskazane jest również ujawnienie w pełnomocnictwie numeru
NIP wykonawców, w szczególności w przypadku spółki cywilnej  numeru
NIP spółki oraz wszystkich wspólników,
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• określenie zakresu pełnomocnictwa,
• podpisy  osób  uprawnionych  do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu

wykonawców.
Uwaga: Zamawiający  wymaga  złożenia  oferty  wraz  z  załącznikami  w  postaci  elektronicznej,  w
formatach  określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020r. poz. 346, 568,
695, 1517 i 2320).

6.3.   Podmiotowe środki dowodowe jakie będzie musiał złożyć wykonawca którego oferta
została najwyżej oceniona, przed udzieleniem zamówienia w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) Aktualne  zezwolenie  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  odbioru,
transportu i  unieszkodliwiania odpadów medycznych niebezpiecznych i  zakaźnych lub
decyzji w sprawie pozwolenia na eksploatację zakładu unieszkodliwiania odpadów lub
ważna umowa lub zobowiązanie innego zakładu do utylizacji, unieszkodliwiania odpadów
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz 787 ze
zm.), w tym art. 20 ustawy o odpadach „Zasada bliskości”, wraz z aktami wykonawczymi.

2) Wykaz wykonywanych  przez wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu  składania  ofert  (a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy-  w  tym
okresie) usług wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz
którego usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi
zostały wykonane należycie. Wykonawca w ww. wykazie wskazuje wyłącznie usługi w
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Do wykazu Wykonawca winien załączyć dowód, iż usługi zostały wykonane należycie tj.
referencje bądź inne dokumenty sporządzane przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego jest w
stanie  uzyskać  tego  dokumentu-  oświadczenie  Wykonawcy.   – (Wzór  wykazu  usług
stanowi załącznik Nr 7 do SWZ).

3) Oświadczenie  Wykonawcy  o  braku  przynależności do  tej  samej  grupy kapitałowej  w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową albo oświadczenie  o przynależności do tej  samej  grupy kapitałowej  wraz z
dokumentami  lub  informacjami  potwierdzającymi  przygotowanie  oferty,  oferty
częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
- art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy PZP – (Wzór oświadczenia stanowi załącznik  Nr 6 do SWZ). 
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(w  szczególności  członkowie  konsorcjum,  wspólnicy  spółki  cywilnej)  informację  musi
złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art.  125 ust.  1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
określonych w SWZ  (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 5a do SWZ),  o których
mowa:

• w art. 108. ust 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 ustawy PZP,
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• w art. 109. ust 1 pkt 5 oraz pkt 7 – 8 ustawy PZP.
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie musi
złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5) Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej  lub  ekonomicznej  podmiotów  udostępniających  zasoby na  zasadach
określonych w art. 118 ustawy PZP Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe
potwierdzające  brak  podstaw  do  wykluczenia  podmiotów  udostępniających  zasoby  w
następującym zakresie:

a) oświadczenia  podmiotu  udostępniającego  zasoby o  aktualności  informacji
zawartych  w  oświadczeniu,  o  którym  mowa  w  art.  125  ust  1  ustawy PZP w
zakresie  podstaw  wykluczenia  z  postępowania  określonych  w  SWZ (wzór
oświadczenia stanowi załącznik Nr 5b do SWZ), o których mowa:
 w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 ustawy PZP,
 w art. 109 ust. 1 pkt. 5 oraz pkt. 7 – 8 ustawy PZP.

UWAGA: Wyżej wymienione dokumenty w pkt 6.3 SWZ, składa Wykonawca, którego oferta
została  najwyżej  oceniona  na  wezwanie  Zamawiającego  w  terminie  wskazanym  przez
Zamawiającego nie krótszym jednak niż 5 dni od otrzymania wezwania przez Wykonawcę. 

6.4.   Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1) Może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jed-
nolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) Podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakre-
sowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

3) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, któ-
re zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidło-
wość i aktualność.

4) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodo-
wych pod określonymi adresami internetowymi w ogólnodostępnych i bezpłatnych ba-
zach danych zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na ję-
zyk polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowo-
dowych. 

6.5 Informacje dodatkowe 

1) W przypadku jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art.
125 ust. 1, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może
on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub doku-
mentów  istotnych  w  tym  zakresie  dla  oceny  spełniania  przez  wykonawcę  warunków
udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich infor-
macji lub dokumentów (art. 128 ust 5 ustawy PZP) 
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Uwaga: zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej
( t.j. Dz.U. 2017 poz. 2168 ze zm.) przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców
albo ewidencji jest obowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych
w zakresie  swojej  działalności  do  oznaczonych  osób  i  organów,  numer identyfikacji
podatkowej  (NIP)  oraz  posługiwać  się  tym  numerem  w  obrocie  prawnym  i
gospodarczym.

7. Przygotowanie oferty.

1) Forma/ postać oferty oraz oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy PZP:
Zgodnie z treścią art. 63 ust 2 ustawy PZP ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia o wartości niższej niż progi unijne ofertę oraz oświadczenie o którym mowa w art. 125
ust 1 ustawy PZP pod rygorem nieważności składa się:

a) w formie elektronicznej  (do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej
wystarcza  złożenie  oświadczenia  woli  w postaci  elektronicznej  i  opatrzenie  go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym art. 781  ustawy Kodeks Cywilny ) tj w
postaci elektronicznej   podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wy-
stawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem
świadczącym usługi  certyfikacyjne  –  podpis  elektroniczny,  spełniające  wymogi
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016r „ o usługach zaufa-
nia  oraz  identyfikacji  elektronicznej  (Dz.U.  z  2020r  poz.  1173  ze  zm.)  przez
osoby/ę uprawnione/ą do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 

b) w postaci elektronicznej podpisanej  podpisem zaufanym przez Wykonawcę w ro-
zumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020r. poz. 346, 568, 1517 i 2320),

c) w postaci elektronicznej podpisanej podpisem osobistym przez Wykonawcę w ro-
zumieniu ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2020r.
poz 332).

Materiały nie wymagane przez Zamawiającego, tj. niestanowiące oferty (druki i foldery
reklamowe) powinny być wyraźnie   oznaczone i oddzielone od oferty oraz załączone w
oddzielnym pliku.

2) Język oferty oraz innych dokumentów i oświadczeń: 
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, natomiast w przypadku załączenia do
oferty oświadczeń lub przedmiotowych środków dowodowych lub w przypadku składa-
nych na wezwanie Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, innych doku-
mentów lub oświadczeń sporządzonych w języku obcym przekazuje się je wraz z tłuma-
czeniem na język polski. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświad-
czeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych
baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty jednakże Zamawiający może żądać
od Wykonawcy przetłumaczenia pobranych dokumentów na język polski.

3) Format danych:
a) ofertę, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP podmiotowe

środki dowodowe w tym oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy
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PZP oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby o którym mowa w art.
118 ust. 3 ustawy PZP, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, doku-
menty o których mowa 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej w
następujących formatach danych pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt .

b) informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż wskazane w/w ppkt przekazy-
wane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej w w/w formatach
danych lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w SWZ.

4) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty, w tym dokumenty o których mowa 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwier-
dzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspól-
nie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby na za-
sadach określonych w art. 118 ustawy PZP lub podwykonawcy niebędącym podmiotem
udostępniającym zasoby zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wyko-
nawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostęp-
niający zasoby lub podwykonawcę,  jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten do-
kument.
W przypadku gdy w/w dokumenty zostały wystawione w formie papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem  przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opa-
trzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem  zaufanym  lub  podpisem
osobistym.
Poświadczenia dokonuje odpowiednio w przypadku:

a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umo-
cowanie do reprezentacji – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubie-
gający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwyko-
nawca, w zakresie które każdego z nich dotyczą,

b) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonaw-
ca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,

c) innych dokumentów w tym dokumentów o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy
PZP – odpowiednio w zakresie dokumentów które każdego z nich dotyczą,

d) notariusz w pełnym zakresie. 
Przez cyfrowe odwzorowanie dokumentu należy rozumieć dokument elektroniczny będą-
cy kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie
się z treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału np.
elektroniczny skan dokumentu.

5) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w
art. 117 ust. 4 ustawy PZP oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przed-
miotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy PZP nie-
wystawiane przez upoważniane podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufa-
nym lub popisem osobistym.
W przypadku gdy w/w dokumenty zostały wystawione w formie papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem  przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opa-
trzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem  zaufanym  lub  podpisem
osobistym.
Poświadczenia dokonuje odpowiednio w przypadku:
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a) podmiotowych  środków  dowodowych  -  odpowiednio  wykonawca,  wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby
lub podwykonawca, w zakresie które każdego z nich dotyczą,

b) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2
ustawy PZP oświadczenia o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy PZP lub zobo-
wiązana podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wyko-
nawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

c) pełnomocnictwa – mocodawca,
d) notariusz w pełnym zakresie,

Przez cyfrowe odwzorowanie dokumentu należy rozumieć dokument elektronicz-
ny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiają-
cy zapoznanie się z treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego do-
stępu do oryginału np.    elektroniczny skan dokumentu

6) Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komuni-
kacji elektronicznej wskazanych w SWZ. W przypadku przekazywania dokumentu elek-
tronicznego  w  formacie  poddającym  dane  kompresji,  opatrzenie  pliku  zawierającego
skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufa-
nym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów
zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpi-
sem zaufanym lub podpisem osobistym.

7) Osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy: 
Osobami uprawnionymi do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy są:

a) osoba (osoby) ujawnione w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospo-
darczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym jako (osoba) osoby reprezentujące
wykonawcę, o ile odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, albo

b) osoba (osoby), która zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową
jest uprawniona do reprezentowania wykonawcy, jeśli odrębne przepisy nie wyma-
gają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do centralnej ewidencji i informacji o działal-
ności gospodarczej, lub

c) pełnomocnik ustanowiony przez osoby, o których mowa w ppkt a) albo b). w przy-
kładzie pierwszym lub w drugim poniżej.

Osobami uprawnionymi do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców, którzy
wspólnie  ubiegają  się  o  udzielenie  zamówienia  (w  tym  wspólników  spółki  cywilnej,
członków konsorcjum,) są:

• wszyscy wykonawcy występujący wspólnie, lub
• pełnomocnik ustanowiony przez wszystkich wykonawców,

w sprawach nie przekraczających czynności zwykłego zarządu, każdy ze wspólni-
ków spółki cywilnej (art. 865 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny Dz.U.
2016 poz. 380), o ile umowa spółki nie stanowi inaczej.

8) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy: 
9) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu prze-

pisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, za-
strzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stano-
wią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Wykonawca  nie  może  zastrzec  informacji,  o  których
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mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZP. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa
winne być złożone w oddzielnym pliku załączonym do oferty wraz z jednoznacznym
zaznaczeniem informacji  iż  „załącznik stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa” a na-
stępnie wraz z plikiem stanowiącym jawną część oferty skompensowane do jednego
pliku archiwum (ZIP).

10)  Termin związania ofertą:
a) Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia

20.05.2021r.
b) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania

ofert.

8. Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu.

8.1. Informacje ogólne:
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wyko-

nawcami  odbywa  się  drogą  elektroniczną  przy  użyciu  miniPortalu  https://minipor-
tal.uzp.gov.pl/, ePUAPu  https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej adres
e–mail zp@szpitalkolno.pl

2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani Monika
Polkowska oraz Pani Kamila Małż tel. 86 273 93 30, e–mail:   zp@szpitalkolno.pl

3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz-
nego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma do-
stęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formula-
rza do komunikacji.

4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicz-
nych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych
przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod
adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.

5) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicz-
nego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu
oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulami-
nu.

6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

7) Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz in-
nych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyj-
muje się datę ich przekazania na ePUAP.

8) Korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) przekazywana za po-
średnictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP udostępnionego przez mi-
niPortal (Formularz do komunikacji), nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespon-
dencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się:
a) znak sprawy: Sz.O./ZP/04/2021 (nr ewidencyjny nadany przez Zamawiającego)
b) numer ogłoszenia:  2021/BZP 00031746/01

SWZ na świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Ogólnego w Kolnie   15

mailto:zp@szpitalkolno.pl
mailto:zp@szpitalkolno.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/


SZPITAL OGÓLNY W KOLNIESZPITAL OGÓLNY W KOLNIE
18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

c) identyfikator  postępowania  ID:ocds-148610-08849f50-9c2e-11eb-945c-72824b6a-
02d0

9) Przekazanie korespondencji w sposób opisany w ppkt 8 wymaga obowiązkowego poinfor-
mowania Zamawiającego o przekazaniu wiadomości na adres e-mail zp@szpitalkolno.pl

10) Dokumenty  elektroniczne,  oświadczenia  lub  elektroniczne  kopie  dokumentów  lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji
jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elek-
tronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określo-
nymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie spo-
sobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumen-
tów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udziele-
nie zamówienia publicznego lub konkursie.

11) Identyfikator postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich po-
stępowań na miniPortalu.

12)  Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny spo-
sób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

8.2. Złożenie oferty w postępowaniu:

1) Wykonawca składa ofertę drogą elektroniczną zaszyfrowaną przy użyciu aplikacji dostęp-
nej na miniPortalu  za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na któ-
rym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie określonym w pkt. 7 ppkt 1)
SWZ. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie
korzystania z miniPortalu. 

3) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
za pośrednictwem Formularza do złożenia,  zmiany,  wycofania oferty Sposób zmiany i
wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

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

5) Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do repre-
zentowania  Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego,  podpisu zaufanego
lub podpisu osobistego. 

6) 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 folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym
kroku za  pośrednictwem miniPortalu  Wykonawca zaszyfruje  folder  zawierający doku-
menty składające się na ofertę.

8.3. Wyjaśnianie treści SWZ:

1) Wykonawca może się zwrócić do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warun-
ków zamówienia.

2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie
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treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż 4 dni przed upływem terminu skła-
dania ofert.  W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie,
o którym mowa powyżej zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz
obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej pro-
wadzonego postępowania tj. www.szpitalkolno.pl, bez ujawniania źródła zapytania.

4) W uzasadnionych  przypadkach  zamawiający  może  przed  upływem  terminu  składania
ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stro-
nie internetowej prowadzonego postępowania tj. www.szpitalkolno.pl

9. Termin składania i  otwarcia ofert.

1) Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć zgodnie z pkt. 8.2. SWZ do dnia
21.04.2021r. o godz. 1100

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2021r. godz. 1130. Otwarcie następuje poprzez użycie
aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez od-
szyfrowanie i otwarcie ofert.

3) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej pro-
wadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowa-
nie zamówienia.

4) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację
z otwarcia ofert:

• nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności  gospodarczej  albo  miejscach  zamieszkania  wykonawców,  których
oferty zostały otwarte;

• cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5) W przypadku  wystąpienia  awarii  systemu  teleinformatycznego,  która  spowoduje  brak

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

6) Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej pro-
wadzonego postępowania.

10.  Sposób obliczenia ceny.

1) Wykonawca określił cenę realizacji zamówienia podając w Formularzu ofertowym (Załącz-
nik Nr 1 do SWZ) kwotę cyfrowo i słownie. 

2) Cena zostanie obliczona z wykorzystaniem kalkulacji zawartej w treści Formularza oferto-
wego.

3) Wykazane kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza
pomija się, a końcówki 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.

4) Wszystkie wartości pieniężne wyrażone w złotych podane są z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.

5) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.

6) Cena musi być wyrażona w złotych polskich. 
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7) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu za-
mówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy stanowiącym Za-
łącznik Nr 8 do SWZ 

8) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz.
2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający doli-
cza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby
obowiązek rozliczyć. Wykonawca, składając ofertę informuje (art. 225 ust. 2 ustawy PZP)
Zamawiającego:

a) że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego; 

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zama-
wiającego, bez kwoty podatku; 

d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonaw-
cy, będzie miała zastosowanie.

11. Kryteria i sposób oceny oferty.

1) Zamawiający oceni oferty w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: 

KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM
MAKSYMALNA ILOŚĆ JAKIE
MOŻE OTRZYMAĆ OFERTA

ZA DANE KRYTERIUM

Cena 60% 60 pkt

Czas realizacji odbioru 
odpadów

40% 40 pkt

2) W kryterium „CENA”-maksymalną ilość punktów tj. 60 pkt–otrzyma oferta z najniższą 
ceną brutto, pozostałym ofertom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punk-
tów, określona na podstawie następującego wzoru:

ilość uzyskanych punktów ocenianej oferty = najniższa cena brutto spośród

wszystkich ofert podlegających ocenie/cena brutto oferty ocenianejx100 x 60%

3) W kryterium  „CZAS REALIZACJI ODBIORU ODPADÓW” Zamawiający przyzna
punkty w następujący sposób: 
0 pkt-Wykonawca zaoferuje czas realizacji odbioru odpadów w  godzinach 600-1400,
20 pkt-Wykonawca zaoferuje czas realizacji odbioru odpadów godzinach 600-1200,
30 pkt-Wykonawca zaoferuje czas realizacji odbioru odpadów w godzinach 600-1000,
40 pkt–Wykonawca zaoferuje czas realizacji odbioru odpadów w godzinach 600-800.

4) Punktacja w kryterium „CZAS REALIZACJI ODBIORU ODPADÓW” nastąpi w oparciu
o informacje podane przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
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5) Jeżeli Wykonawca nie poda w Formularzu ofertowym informacji o oferowanym czasie re-
alizacji odbioru odpadów (np. nie uzupełni, nie wpisze danych w Formularzu ofertowym),
Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował wymagany czas realizacji odbioru odpa-
dów, tj. w godzinach 6°°-14°° i przyzna ofercie 0 pkt w kryterium „CZAS REALIZACJI
ODBIORU ODPADÓW”.

6) Za najkorzystniejszą, Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów
łącznie za kryteria ofert określone w ust. 1. Oferta Wykonawcy może uzyskać maksymal-
nie 100,00 pkt.

12. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1) Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 3% wartości umowy brut-
to.

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wy-
konawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredy-

towej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 usta-

wy z 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
3) Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wnieść przed zawarciem umowy. Zabezpiecze-

nie powinno wpłacone przelewem na rachunku bankowym Zamawiającego przed podpi-
saniem umowy. Rachunek bankowy Zamawiającego na który należy wpłacić zabezpiecze-
nie: 

Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Konto depozytowe Nr 63 1020 1332 0000 1702 1065 6884

4) Zabezpieczenie wnoszone w pozostałych formach musi być przesłane na adres e-mail: zp@sz-
pitalkolno.pl na co najmniej 2 dni przed dniem podpisania umowy, zaś oryginał doręczony za-
mawiającemu przed podpisaniem umowy.

5) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
a) wnoszone w innej formie niż pieniężna musi być ważne przez okres od dnia pod-

pisania umowy do 15 dnia po upływie okresu obowiązywania rękojmi i gwarancji
z zastrzeżeniem lit. c),

b) wnoszone w innej formie niż pieniężna musi zapewniać możliwość zaspokojenia
roszczeń zamawiającego bezwarunkowo, nieodwołalnie i na jego pierwsze żądanie,

c) jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabez-
pieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wyko-
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nawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

6) Zabezpieczenie zostanie zwrócone w następujący sposób:
a) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wykonania zamówienia i

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (dzień podpisania przez zama-
wiającego i wykonawcę protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy),

b) 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni kalendarzowych po upływie okresu rękojmi
i gwarancji.

14. Formalności niezbędne do zawarcia umowy w sprawie zamówienia pu-
blicznego.

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do:
a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach i w wysoko-

ści określonej w pkt. 13 SWZ 
b) w przypadku wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia

(np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej), wykonawcy ci na żąda-
nie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie zobowiązani będą do
złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa konsorcjum
winna zawierać co najmniej następujące informacje:
 nazwy oraz siedziby członków konsorcjum,
 cel  gospodarczy  dla  którego  została  zawarta  umowa  konsorcjum,  przy

uwzględnieniu stanowiska orzecznictwa, zgodnie z którym,  nie jest  dopusz-
czalne zawarcie umowy konsorcjum nie w celu wspólnej realizacji zobowiązań
wynikających z umowy podstawowej, tylko w celu uzyskania uprawnień do
wierzytelności należnej z tytułu wykonania świadczeń z tej umowy wyłącznie
przez jednego z uczestników konsorcjum. Prowadzi to do faktycznego obrotu
wierzytelnościami pod "przykryciem" umowy konsorcjalnej i narusza obowią-
zek określony w art. 54 ust. 5 ustawy z 2011 r. o działalności leczniczej (wyrok
Sądu Najwyższego z dnia     2 czerwca 2016     r., I CSK 486/15)

 określenie  działań które mają zostać podjęte  dla  zrealizowania zakładanego
celu gospodarczego oraz zadania konsorcjów,

 czas trwania konsorcjum,
 oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum wobec Za-

mawiającego, określenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum tj. wskaza-
nie lidera konsorcjum który będzie reprezentował konsorcjum w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego/przy realizacji umowy o zamówienie pu-
bliczne.

2) W terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego wykonawca zobowiązany jest
do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we
wzorze umowy stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji oraz w przyjętej ofercie.

3) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabez-
pieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania
i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najko-
rzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. art. 263  ustawy PZP
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15.  Środki ochrony prawnej.

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku na-
ruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie za-
mówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na
listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębior-
ców
Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawia-

jący był obowiązany na podstawie ustawy;
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej..
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 Okrę-
gowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5) Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX
ustawy PZP.

16.  Klauzula Informacyjna – art. 13 RODO

1) W zamówieniach publicznych, Zamawiający jako administrator danych osobowych, obo-
wiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO względem osób fi-
zycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 

a) wykonawcy będącego osobą fizyczną, 
b) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność go-

spodarczą, 
c) pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamiesz-

czone w pełnomocnictwie), 
d) członka organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólnika spółki w

spółce jawnej lub partnerskiej  albo komplementariusza w spółce komandytowej
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta wykonawcy, będącego osobą fizyczną
(np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),

e) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.

2) 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 da-
nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

SWZ na świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Ogólnego w Kolnie   21



SZPITAL OGÓLNY W KOLNIESZPITAL OGÓLNY W KOLNIE
18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

a) Administratorem Danych Osobowych Wykonawcy jest

Szpital Ogólny w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 69

tel.: 86 278 23 50
adres e-mail: sekretariat@szpitalkolno.pl

      zwany dalej „ Szpitalem”.
b) Inspektorem Ochrony Danych jest mgr Agnieszka Zielosko, dane kontaktowe: e-

mail iod@szpitalkolno.pl
c) dane  osobowe Wykonawcy przetwarzane  będą na  podstawie art.  6  ust.  1  lit.  c

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych
dla Szpitala Ogólnego w Kolnie.  Znak sprawy: Sz.O./ZP/04/2021, prowadzo-
nym w trybie podstawowym bez negocjacji,

d) odbiorcami  danych  osobowych  Wykonawcy będą  osoby lub  podmioty,  którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ustawy PZP,

e) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
PZP,  przez okres 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamó-
wienia,  a  jeżeli  czas  trwania umowy przekracza  4 lata,  okres  przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;

f) obowiązek podania  przez  Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio  Wyko-
nawcy dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczne-
go; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP,

g) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy, decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

h) Wykonawca posiada:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących

Wykonawcy*;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wyko-

nawcy**;
• 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 Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy doty-
czących narusza przepisy RODO;

i) Nie przysługuje Wykonawcy:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych oso-

bowych;
• 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 danych osobowych Wyko-
nawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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3) Jednocześnie zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku infor-
macyjnym wynikającym z art.  14 RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazane zostaną zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i któ-
re zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu,
chyba że ma co najmniej  jedno z wyłączeniem, o których mowa w art.  14 ust.  5
RODO.

4) Przysługuje  Wykonawcy prawo wzniesienia  skargi  do organu nadzorczego na  nie-
zgodne z  RODO przetwarzanie  danych osobowych przez  administratora.  Organem
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
______________

5) * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administrato-
ra lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobo-
wych.

6) **Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

7) *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do prze-
chowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw in-
nej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego.

17.  Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 9 listopada 2018r. „o elektronicznym fakturowaniu w zamó-
wieniach  publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie  pu-
bliczno-prywatnym”  (Dz.U. z 2018r. poz. 2191) Wykonawcy mogą przesyłać ustrukturyzo-
wane faktury elektronicznie za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) pro-
wadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Wykonawcy zainteresowani
przesyłaniem faktur przy użyciu w/w platformy winni złożyć w formularzu ofertowym sto-
sowne oświadczenie.

18.  Załączniki stanowiące integralną część SWZ:

1) Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy.
2) Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.
3) Załącznik Nr 3a – Oświadczenie Wykonawcy, składane na podstawie art. 125 ust. 1 usta-

wy Pzp, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania. 
4) Załącznik Nr 3b – Oświadczenie Wykonawcy, składane na podstawie art. 125 ust. 1 usta-

wy Pzp, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu określone SWZ.
5) Załącznik Nr 4a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, składane na podsta-

wie art. 125 ust.1 ustawy Pzp, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania.
6) Załącznik Nr 4b – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, składane na podsta-

wie art. 125 ust.1 ustawy Pzp, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w
Pzp.
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7) Załącznik Nr 5a – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności  informacji,   zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wyklucze-
nia  z postępowania określone w SWZ.

8) Załącznik Nr 5b – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności infor-
macji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie
podstawa wykluczenia z postępowania.

9) Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o przynależności, składane na podstawie art. 108 ust.1 pkt
5.

10) Załącznik Nr 7- Wykaz usług.
11) Załącznik Nr 8- Wzór umowy.

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią SWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

Podpisy Komisji Przetargowej:

1. ….....................................

2. ….....................................

3. ….....................................

4. ….....................................

5. ….....................................

6. ….....................................

Kolno, dnia 13.04.2021r.                                                    Specyfikację z załącznikami 
                                                                                                     zatwierdził:

 
                                                                                                     DYREKTOR

                                                                                      
Szpitala Ogólnego w Kolnie

         Krystyna Marianna Dobrołowicz
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