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Sygnatura akt: 1/2019/ZS 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAMÓWIENIE SEKTOROWE, na podstawie Regulaminu 
Udzielania Zamówień Sektorowych  
 
 
Dotyczy: 

„Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów 
ściekowych z oczyszczalni w Choruli, woj. opolskie” 

 
 
 
 
 
Termin składania ofert do dnia:  16 września 2019 roku,  godz. 8:00 

 

Okres związania ofertą:   30 dni 
 
CPV:   
- 90.51.36.00-2 Usługi usuwania osadów 
- 90.51.37.00-3 Usługi transportu osadów 
- 90.51.38.00-4 Usługi obróbki osadów 
- 90.51.39.00-5 Usługi likwidacji osadów 

 
 
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest materiałem do wiadomości i wykorzystania 
wyłącznie w ramach niniejszego postępowania opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego : www.kpwgogolin.pl 

 
 
 
 

                                                                                                                                                   Zatwierdzam: 
        
        
 
 

http://www.kpwgogolin.pl/


 
 
      

Gogolin, dn. 29.08.2019r. 
 
 
 

1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:     
 
Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin, Spółka z o.o. 

Ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin 

Regon: 16444284 NIP: 756-000-43-85 

e-mail: sekretariat@kpwgogolin.pl 

tel. 77 466 63 27; 77 466 6358 

godziny pracy: poniedziałek – piątek od 7:00 do 15:00 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 z zastrzeżeniem art. 133 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2018 r. poz. 1986), prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego sektorowego, na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych  
 
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 
- strona internetowa Zamawiającego: www.kpwgogolin.pl 
- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego  
 
3. Ze względu na wartość zamówienia postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów 
ustawy prawo zamówień publicznych. W niektórych sytuacjach (np. przy określeniu warunków udziału 
w postępowaniu) Zamawiający posługuje się zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest : usługa polegająca na okresowym odbiorze, wywózce i 
zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni w Choruli, woj. 
opolskie (kod 19 08 05), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w 
sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014, poz. 1923), powstałych w oczyszczalni ścieków Komunalnego 
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. 
 
2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie z zachowaniem wymogów określonych przepisami: 
- Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r (Dz.U. 2018, poz. 992 ze zm.) 
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017 r., poz. 519 ze zm.) 
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06 luty 2015 r. w sprawie komunalnych osadów 
ściekowych (Dz.U.2015, poz. 257) 
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U.2014, poz.1973) 
- Innych powiązanych aktów wykonawczych 
 
3. Zamawiający wymaga zastosowania innej metody niż rolnicze zagospodarowanie osadów 
ściekowych. Zamawiający nie dopuszcza rolniczego zagospodarowania osadów ściekowych (art. 96, 
ust. 1, pkt 1-3 Ustawy o odpadach) 
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4. Przewidywana ilość osadu, ok. 2000,00 Mg/rok (ok. 380,00 Mg/rok S.M.). Podana ilość osadu jest 
ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
przekazywanych Wykonawcy komunalnych osadów ściekowych (o około 20%) w okresie 
obowiązywania umowy. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie 
odebraną ilość komunalnych osadów ściekowych. Osad wytworzony na terenie oczyszczalni ścieków w 
Choruli, woj. opolskie ma postać ziemisto-mazistą, o zawartości od 14% do 22% Suchej Masy. 
Parametry fizyko-chemiczne osadów ściekowych zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 
 
5. Odbiór osadu będzie odbywał się partiami, po zgłoszeniu przez Zamawiającego. Rozpoczęcie 
wywozu powinno nastąpić w terminie do dwóch dni od zgłoszenia telefonicznego lub mailowego. 
Częstotliwość wywozu będzie obejmować trzy partie w roku, tj,: 
- w miesiącu marcu – I partia 
- w miesiącu lipcu – II partia 
- w miesiącu listopadzie -  III partia 
W pierwszym roku realizacji zamówienia (2019 r.) częstotliwość wywozu wyniesie dwie partie w roku, 
tj.: 
- w miesiącu październiku – I partia 
- w miesiącu listopadzie – II partia 
Wywóz jednej partii osadu nie może trwać dłużej niż 10 (dziesięć) kolejnych dni roboczych. 
 
6. Odbiór osadów będzie potwierdzany (zgodnie z aktualnie obowiązującym wzorem), Kartą 
przekazania Odpadów w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w 
sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U.2014, poz.1973 r. 
ze zm.), zgodnie z deklaracją złożoną przez Zamawiającego, w oparciu o dokumenty potwierdzające 
masę odebranych osadów. Wykonawca zobowiązany jest do ważenia każdej partii odebranych osadów 
i sporządzenia na tę okoliczność dokumentu ważenia. Ważenia należy dokonać wagą towarową na 
wysypisku nieczystości stałych w Gogolinie, ul. Ligonia. Kwity wagowe, załączone do zestawienia 
ilościowego odebranych osadów będą podstawą do określenia masy odebranych osadów. 
 
7.  Za ważenie partii osadów wagą na wysypisku nieczystości stałych w Gogolinie Wykonawca nie 
zostanie obciążony przez Zamawiającego. Ważenie osadu w innym miejscu Wykonawca dokona na 
własny koszt a wyniki pomiaru wraz z dokumentacją potwierdzającą ważność legalizacji urządzenia 
pomiarowego (wagi) przekaże Zamawiającemu.  
 
8.  Za załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów odebranych z oczyszczalni ścieków pełną 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Przy załadunku, transporcie i wyładunku odpadów będących 
przedmiotem zamówienia Wykonawca odpowiada za utrzymanie czystości i stanu nawierzchni dróg 
zakładowych i publicznych. Za ewentualne szkody wyrządzone w trakcie realizacji zamówienia pełną 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
 
9.  Załadunek, odbiór, transport i zagospodarowanie osadów odbywać się będzie przy użyciu sprzętu 
Wykonawcy (ładowarka, samochody typu ciągnik z naczepą) 
 
10.  Samochody do transportu osadu muszą mieć uszczelnione skrzynie ładunkowe zabezpieczone 
przed przypadkowym otwarciem, z możliwością zakrycia plandeką. 
 
11. Zamawiający nie dopuszcza zmiany sposobu wykorzystania osadu na etapie realizacji umowy bez 
pisemnej akceptacji wniosku Wykonawcy, udokumentowanego na podstawie badań partii osadu oraz 
posiadanej dokumentacji. 
 
12.  Odpady muszą być wywożone zgodnie z terminami zapisanymi w niniejszej specyfikacji i Umowie. 



 
13. Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej na terenie oczyszczalni ścieków w 
Choruli, woj. opolskie. 
 
Uwagi: 

a) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana i z którym zostanie zawarta umowa, w okresie 
realizacji umowy jest zobowiązany do posiadania wszelkich aktualnych i prawomocnych zezwoleń, 
zgód i decyzji wymaganych przepisami prawa na prowadzenie działalności objętej przedmiotem 
zamówienia. W/w zezwolenia, zgody i decyzje mają zapewnić odbiór odpadów co najmniej w ilości 
objętej zamówieniem. 
 
b) Wykonawca zawiadomi niezwłocznie Zamawiającego, lecz nie później niż w ciągu 12 godzin od 
zaistnienia zdarzenia, o wstrzymaniu lub cofnięciu pozwoleń na prowadzenie działalności 
stanowiącej przedmiot zamówienia lub o utracie zdolności do jego wykonania. 
 
c) Wykonawca zawiadomi niezwłocznie Zamawiającego, lecz nie później niż w ciągu 12 godzin od 
zaistnienia zdarzenia, o jakichkolwiek postępowaniach wszczętych przeciw Wykonawcy, które 
mogą mieć wpływ na realizację umowy z Zamawiającym, a w szczególności dotyczących zarzutów 
o naruszeniu przepisów ochrony środowiska. 
 

4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH   

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 
  

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających do zamówienia 
podstawowego. 

 
6. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH I NIE BĘDZIE WYBIERAŁ 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ NIE 
PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ. 

 
7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA,  WARUNKI GWARANCJI  I RĘKOJMI 
 
1. Zamówienie należy zrealizować w terminie : od października 2019 do listopada 2022 roku 

zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej SIWZ, 
Z podziałem na etapy: częstotliwość wywozu będzie wynosić , trzy partie w roku, tj,: 

- w miesiącu marcu – I partia 
- w miesiącu lipcu – II partia 
- w miesiącu listopadzie -  III partia 
W pierwszym roku realizacji zamówienia (2019 r.) częstotliwość wywozu wyniesie dwie partie 
w roku, tj.: 
- w miesiącu październiku – I partia 
- w miesiącu listopadzie – II partia 
 

2. Okres gwarancji na wykonaną usługę: 12 miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu  
odbioru partii materiału do wywozu 

3. Rękojmia za wady fizyczne i prawne na wszelkie prace wykonane w ramach realizacji przedmiotu 
zamówienia udzielona jest na okres równy okresowi  gwarancji. 

 



Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi, także po okresie określonym w 
pkt.2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
 
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie nie dłuższym jak 21 dni lub uzgodnionym z Zamawiającym, 
to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
 
8. ZASADY ZATRUDNIENIA PODWYKONAWCY  
 
1. Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie wprowadza 
zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania części zamówienia.  
 
2. Zamawiający żąda w Ofercie (Formularz Oferty ) podania przez  Wykonawcę  nazw podwykonawców, 
na których zasoby wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, lub  wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć  podwykonawcy.   
 
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia  
projektu umowy o wykonanie części robót, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy.  
 
4. Zamawiający w terminie 14 dni  zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy gdy: 

a)  projekt umowy niespełna wymagań określonych w SIWZ, 
b)  gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż  termin przewidziany w umowie 
zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą. 

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  uważa się za akceptację. 
 
5. Kopię zawartej umowy o podwykonawstwo poświadczonej za zgodność z oryginałem, należy 
przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
Jeżeli zawarta umowa jest niezgodna z wymaganiami Zamawiającego, zgłaszany jest sprzeciw do 
umowy.  
Brak sprzeciwu w termie 14 dni uznaje się jako akceptację umowy przez Zamawiającego. 
 
6. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 
dłuższy niż termin określony w umowie dla Wykonawcy 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie usług, które ściśle 
odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą, 

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 
powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w SIWZ oraz 
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy oraz obowiązujących przepisach, 

d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu 
Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady 
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji 
Umowy o podwykonawstwo. 

f) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od 



zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

 
9. WARUNKI UDZIAŁU  W  POPSTĘPOWANIU, OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA  OCENY  SPEŁNIANIA  
TYCH  WARUNKÓW ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: Spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (zwanej dalej też USTAWĄ Pzp), w szczególności nie podlegają wykluczeniu zg.z 

art. 24 ust.1 (za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, 

o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za 

przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) 

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania:  

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada: 

- aktualne zezwolenie (decyzję) na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania i transportu 
odpadów (w tym o kodzie 19 08 05), lub wpisy do rejestrów, niezbędne do wykonania określonych prac 
lub czynności  

- aktualną decyzję na odzysk komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 wydana na podstawie 
Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku, ważną co najmniej na okres realizacji niniejszego 
zamówienia 

- aktualną decyzję na transport komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 ważną co najmniej 
na okres realizacji niniejszego zamówienia 

– forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem 

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia:  

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: 

– wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, co najmniej jedną usługę 
której przedmiotem był odbiór i zagospodarowanie rolnicze bądź przemysłowe lub utylizacja przez 
spalanie komunalnych osadów ściekowych w ilości co najmniej 1000 Mg.  

Ocena warunku na podstawie przedłożonych dokumentów. Z treści dokumentów musi jednoznacznie 
wynikać, że Wykonawca dany warunek spełnił. 

3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia: 
a) potencjał techniczny 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje co najmniej:  
- jedną ładowarką 
- pięcioma samochodami typu ciągnik z naczepą przystosowanymi do transportu komunalnych osadów 
ściekowych 
 
b) potencjał kadrowy 

Zamawiający nie precyzuje określonych wymagań. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków 
w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej  



Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań. Ocena spełnienia tego warunku 
zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. 
 
9.2.  W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może polegać na 
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, 
zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od  charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków.  
1) Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić  zamawiającemu, iż będzie dysponował 
tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie (oryginał) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby wykonania  zamówienia.  

Pisemne zobowiązanie winno zawierać w szczególności;  
a)  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez  Wykonawcę przy wykonywaniu 
zamówienia, 
c)  charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
e) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.   

 
2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego Wykonawca składa w oryginale wraz z ofertą.   
UWAGA:  
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
 
3) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za 
szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.   
W zakresie wymogów związanych z korzystaniem przez Wykonawcę z zasobów podmiotów trzecich 
stosuje się postanowienia Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane w niniejszej SIWZ 
 
4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 
w niniejszej SIWZ, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w pkt 10 SIWZ. 
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy 
złożonej oferty, przy zastosowaniu kryterium „spełnia", „nie spełnia". Z treści załączonych 
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia postawione warunki udziału w 
postępowaniu.  
Oferta spełniająca wymagania otrzyma ocenę „spełnia", natomiast oferta niespełniająca postawionych 
wymagań otrzyma ocenę „nie spełnia". 
 
9.3.  Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 
zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową 
integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych. 
 
9.4. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę wobec 
którego zaistnieją n/w przesłanki:  



1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia; 
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, 
art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1263 i 1669),  
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny,  
c) skarbowe, 

3) wykonawcę, 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 2); 
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 
dokumentów; 
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest 
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277); 
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne;  
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669), 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
9.5. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
Wykonawcę: 



1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 
maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 
2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

 
9.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym spółki 
cywilne) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, natomiast spełnienie warunków udziału 
Wykonawcy wykazują łącznie. 
 
9.7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek opisanych w pkt.9.4.5) – 9.4.9) 
lub  w pkt.9.5.1) SIWZ może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 
oraz podjęcie konkretnych, środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
 
9.7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione dowody, o których 
mowa w pkt 9.7 za wystarczające. 
 
10.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 
 
10.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które składają się na ofertę: 

1. Formularz ofertowy. 
 
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na formularzu zgodnym z treścią 
załącznika nr 3 do SIWZ – należy dołączyć do oferty 
 
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z 
treścią załącznika nr 4 do SIWZ – należy dołączyć do oferty 
 
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ; zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ – należy dołączyć do oferty 
w oryginale 
 
5. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii na formularzu 
zgodne z treścią załącznika nr 7 do SIWZ  – należy dołączyć do oferty w oryginale , w sytuacji: 

a. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do 
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 



zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 

b. podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, 
dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z 
ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia,  
o których mowa w punkcie 2 i 3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  
 

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, 
o których mowa w punkcie 2 i 3. 

 
8. Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane na formularzu 
zgodnym z treścią załącznika nr 8 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te usługi 
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 
 
9. wykaz sprzętu oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami na formularzu 
zgodnym z treścią załącznika nr 9 do SIWZ  
 
10.  w zakresie nie podlegania wykluczeniu na podstawie pkt.9.4.5) – 9.4.9) lub pkt.9.5.1) SIWZ 
wykonawca przedłoży odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. 
 
11. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 
23 ustawy Pzp., albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, podpisaną 
przez osoby upoważnione do reprezentacji na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do 
SIWZ . 
 

10.2.  Wymagania formalne dotyczące oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę. 
1. Oświadczenia składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których 

polega Wykonawca oraz przez podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż 
oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  

2. Poświadczenia za zgodność z  oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisu(np. wraz z pieczątką imienną Wykonawcy. 

 
10.3.   Dokumenty podmiotów zagranicznych  

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 
1) pkt 10.1.10. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani 



nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 
2) 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 w 
pkt. 10.3.1) 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 przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

 
10.4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub 
uzupełnienia dokumentów. 
 
11.   WADIUM    
 
11.1.  Zamawiający  żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 

NIE DOTYCZY 
 
12.       TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ 
 
12.1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert. 
 
13.     INFORMACJA O  SPOSOBIE  PROROZUMIEWANIA  SIĘ  ORAZ TRYB  UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ  
NA  TEMAT  DOKUMENTÓW  PRZETARGOWYCH 
 
13.1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej oraz w formie elektronicznej: 
e-mail sekretariat@kpwgogolin.pl  
za potwierdzeniem otrzymania wiadomości. Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków oraz informacji 
przekazanych za pomocą e-mail, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza.  
13.2. Oferty składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
13.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa uważa się za 
wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich 
treścią. Za chwilę tę uważa się dni i godziny pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 
7:00 do 15:00 
13.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 
13.5. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym 
doręczono istotne warunki zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej 
stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.  
13.6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem 
terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się 
niezwłocznie Wykonawcom, którym przedłożono SIWZ. i jest dla nich wiążąca. Zmianę SIWZ 
Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  
13.7. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami. 
13.8. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
oświadczeń, dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub ust. 3 ustawy, oświadczenia, dokumenty lub 
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pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez 
Zamawiającego w wezwaniu.  
13.9. Osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami: 
- Mirosław Mijal, e-mail: miroslaw.mijal@kpwgogolin.pl lub sekretariat@kpwgogolin.pl – w 
sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, oraz w sprawach dotyczących procedury udzielenia 
zamówienia publicznego.  
13.10. Osoba wymieniona w pkt. poprzedzającym nie ma upoważnienia do udzielania Wykonawcom  
ustnych informacji w zakresie wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia. Ze względu na 
obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla 
Wykonawców wiążące. 
13.11. Osoba wymieniona w pkt. 13.9 jest upoważniona do udostępnienia do wglądu dokumentacji z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pisemny wniosek Wykonawcy. 
13.12. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje 
składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego 
stanowią załączniki do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.  
13.13. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do 
protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 
postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.  
13.14. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.  

 
14.   SPOSÓB  PRZYGOTOWANIA  OFERTY 
 
14.1  Złożenie oferty, forma. 
Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi oferent. 
a) oferta musi być złożona w formie pisemnej, sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny na 
komputerze lub pismem odręcznym. 
 
14.2. Oferta wspólna. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu  albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
 
14.3. W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć 
tłumaczenie na język polski.   
 
14.4. Zawartość oferty. 
Kompletna oferta musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w pkt. 10 SIWZ: 
 
14.5.   Wskazane jest , aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane. 
 
14.6.  Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane 
przez osobę podpisującą ofertę.  
 
14.7. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętym 
opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:  
 
Nazwa i adres Wykonawcy 
…………………………………………………………………………………….. 

mailto:miroslaw.mijal@kpwgogolin.pl
mailto:sekretariat@kpwgogolin.pl


OFERTA  PRZETARGOWA 

„Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z 
oczyszczalni w Choruli, woj. opolskie” 

Nie otwierać przed ……………… r.  godz. 08:20 
 

14.8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.  
Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co 
do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 
muszą być oznaczone klauzulą:  
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr153, poz.1503, z późn. zm.)” 
i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte.  
 
Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości 
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności. 
Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest złożyć stosowne uzasadnienie 
w formularzu oferty. 
 
Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, 
terminu wykonania Zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 
Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wskazanych przez Wykonawcę w 
Formularzu ofertowym, o ile Wykonawca wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 
 
Podstawa zastrzeżenia informacji musi odpowiadać na następujące pytania: 
1. Czy zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej? 
2. Jakie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne, które 
Wykonawca uznaje za tajemnicę przedsiębiorstwa zawarta są w zastrzeżonych informacjach? 
3. Czy i ewentualnie jaką wartość gospodarczą posiadają powyższe informacje? 
4. Jakie niezbędne działania zostały przez Wykonawcę podjęte w celu zachowania poufności danych 
objętych tymi informacjami? 
 
Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, może zostać 
potraktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę 
podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji. 
W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji Zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne. 
 
15.   MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT. 
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego:  
Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z o.o. Ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin w 
terminie do dnia  16.09.2019 r., do godziny 08:00. (sekretariat, pokój nr 2) 



1. Ofertę złożoną po terminie do składania ofert zwraca się bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

2. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego 
do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmian treści SIWZ, jeżeli dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach będzie niezbędny. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem. 

4. O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego Wykonawcę, któremu 
przesłano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

6. Otwarcie ofert jest jawne. 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2019 r. o godz. 08:20 w siedzibie Zamawiającego: Komunalne 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z o.o. Ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin pokój nr 
2a 

8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny oraz okresu gwarancji.  

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 
http://bip.kpwgogolin.pl  informacje dotyczące: 

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

- ceny, terminu wykonania zamówienia, terminu odbioru partii materiału- kryterium oceny ofert. 

10. Wykonawcy mogą zmodyfikować lub wycofać swoje oferty jedynie za pomocą pisemnego 
zawiadomienia dostarczonego Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Koperta zawierająca 
modyfikację powinna zostać oznaczona określeniem „Zmiana”. 

Żadna oferta nie może być zmodyfikowana po terminie składania ofert. 

11. Oferta złożona po terminie, zostanie zwrócona wykonawcy, bez otwierania. 

 
16.    KRYTERIA  OCENY  OFERT  I  WYBÓR  OFERTY  NJKORZYSTNIEJSZEJ 
16.1.   Po spełnieniu wszystkich warunków wymaganych specyfikacją, przy wyborze najkorzystniejszej 
oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi  kryteriami: 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena całkowita brutto  
100 % 
 

 

Punkty przyznawane za podane wyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

Nr 

kryterium 
Wzór 

1 
Cena całkowita brutto [zł]  Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga (100%) 
gdzie:  - Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert ;     - Cof – cena badanej oferty 

 
16.2.  Zamawiający poprawi w ofertach omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 
 
16.3.  Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp poprawi omyłki polegające na niezgodności 
oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści 
oferty. 
 
16.4.  Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o poprawieniu omyłek, o których mowa 
powyżej. W przypadku poprawek, o których mowa w punkcie 16.3) Wykonawca jest zobowiązany 

http://bip.kpwgogolin.pl/


poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o odmowie zgody 
na dokonane przez Zamawiającego poprawienia omyłki. 
 
16.5. Zamawiający przypomina, że zgodnie z wyrokiem KIO/UZP 1841/10 z dnia 8 września 2010r. 
Wykonawca, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie wniósł sprzeciwu, w sposób 
dorozumiany wyraża zgodę na poprawienie omyłek wskazanych przez Zamawiającego. 
 
17.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
17.1. Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty, jest wyrażona w pieniądzu wartością usług 
i innych świadczeń  wykonawcy składających się na przedmiot zamówienia.  
Cena jednostkowa podana w ofercie nie podlega zmianie ani negocjacjom przez cały okres 
obowiązywania umowy.  Wykonawca skalkuluje cenę oferty biorąc pod uwagę zakres rzeczowy prac , 
wymagania Zamawiającego, uwzględniając możliwość wystąpienia ewentualnych ryzyk. Cena 
uwzględniać będzie wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 
związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji związanych z przedmiotem zamówienia.  
 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę  jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
skutki niedoszacowania.  
 
Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich. 
Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak przeliczoną ofertę podda ocenie wg 
obowiązujących kryteriów. 
 
W przypadku różnic w podaniu ceny (cena podana liczbowo, cena podana słownie) Zamawiający 
przyjmie za prawidłową cenę podaną liczbowo, chyba że z treści pozostałych dokumentów będzie 
wynikać prawidłowość ceny pisemnej. 
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
 
17.1. Wykonawca poda całkowitą wartość usługi, oraz cenę jednostkową wywozu i zagospodarowania 
1,00 Mg komunalnych osadów ściekowych. 
Cena oferty musi zawierać  stawkę podatku VAT obowiązującą na dzień składania ofert. 
Cena winna być wyliczona w następujący sposób: 
Cena (brutto) = cena (netto) + kwota należnego podatku VAT 
Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia ze 
stawką podatku VAT obowiązującą na dzień wystawienia faktury. Cena na fakturze musi być zgodna z 
ceną oferty. 
Sposób zapłaty  i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały we wzorze umowy. 
 
18. CENA RAŻĄCO NISKA. 
 
18.1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających 

wpływ na wysokość ceny. 

18.2. Zamawiający dokona porównania ceny ofertowej, co do której zaistniało podejrzenie, iż jest ona rażąco 

niska, w stosunku do wartości zamówienia oszacowanej przez Zamawiającego oraz w stosunku do cen 

zaproponowanych w innych ofertach, oraz cen rynkowych, uwzględniając również zmiany sytuacji na rynku. 



18.3. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność 

metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania 

zamówienia dostępne dla wykonawcy, oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych 

przepisów. 

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt  w stosunku do 
przedmiotu zamówienia. 
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.  
 
19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  PO WYBORZE OFERTY  
W CELU ZAWARCIA  UMOWY. 
 
19.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektroniczne, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane 
w inny sposób. Forma i treść umowy zostaje Wykonawcy przedstawiona jako projekt umowy i stanowi 
załącznik do SIWZ. 
 
19.2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta  również po upływie terminu 
związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże Wykonawcom informację o wyborze oferty przed 
upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach 
określonych w złożonej ofercie. 
 
19.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania  umowy.  
 
19.4. Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, którzy zostali 
wykluczeni; wykonawcach,   których   oferty   zostały   odrzucone,   powodach odrzucenia oferty,  
unieważnieniu postępowania. 
Informacje, o których mowa powyżej Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
 
19.5.  Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór 
stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wyznaczony 
przez Zamawiającego.  
W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni wymagań formalnych zawartych w treści niniejszej SIWZ 
dotyczących podpisania umowy Zamawiający wyznaczy dodatkowy/ostateczny termin uzupełnienia 
brakujących dokumentów.  
Gdy Wykonawca na ponowne wezwanie nie wypełni wymagań formalnych, Zamawiający ma prawo 
uznać, że Wykonawca uchyla się od podpisania umowy. W takim wypadku będą miały zastosowanie 
przepisy ustawy Pzp: 
       - możliwość zastosowania art. 94 ust. 3 (wybór kolejnej oferty). 
 
19.6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 
zobowiązany jest do: 
- przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (o ile dotyczy); 
- podania, o  ile są już znane, nazwy (firm) albo   imiona i nazwiska, dane kontaktowe   podwykonawców   
i   ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w realizację zamówienia. 
- najpóźniej w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 



20.   WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY 
 
Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy wyznaczonym przez 
Zamawiającego, w wysokości 10 % ceny podanej w ofercie ( brutto),  w jednej z następujących form: 

a) Pieniądzu- Bank ING Bank Śląski Nr konta  45 1050 1504 1000 0023 6186 8850 
b) poręczeniach  bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 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 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w pkt. b) - e) Zamawiający 
wymaga, aby w treści takiego dokumentu znalazło się oświadczenie Gwaranta (Poręczyciela), w którym 
zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze żądanie 
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne. 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie 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, 
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 
rejestrowym i rejestrze zastawów. 
 
Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia 
wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, 
pozostawiając 30% zabezpieczenia jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady 
w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia z należności za częściowo 
wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. 
 
21.   ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ, ODRZUCENIE OFERTY 
 
21.1. Zamawiający chcąc dotrzeć z informacją o zamówieniu do możliwie najszerszego kręgu 
podmiotów zainteresowanych ubieganiem się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 11 ust. 5 Pzp 
zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (ogłoszenie nieobowiązkowe). 
 
Postepowanie dotyczy zamówienia publicznego na usługi, o wartości szacunkowej zamówienia niższej 
od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy w 
związku z tym zgodnie z art. 133 ustawy Pzp z tym Wykonawcy nie przysługuje odwołanie, ponieważ 
na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 1 Krajowa Izba Odwoławcza nie jest bowiem uprawniona do 
rozpoznawania odwołań wniesionych na czynności lub zaniechania podmiotów nie będących 
zamawiającymi w rozumieniu Pzp, ani do rozpoznawania odwołań wniesionych na czynności lub 
zaniechania zamawiających nie mających oparcia w przepisach Pzp. 
 
Prawo wniesienia odwołania do Prezesa Spółki, przysługuje wyłącznie wykonawcom, których interes 
w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego zapisów niniejszej SIWZ. 
 



Zastosowanie w niniejszym postępowaniu mają zapisy § 65- Regulaminu. Odwołanie wnosi się na 
piśmie do Zarządu w terminie 5 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie uważa się za 
wniesione z chwilą, gdy doszło ono do Zarządu w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 
Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
Zarząd odrzuca odwołanie wniesione po terminie lub wniesione przez podmiot nieuprawniony. 
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego od którego odwołuje się 
wykonawca, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i 
prawnych uzasadniających wniesienie odwołania. 
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania. 
O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zarząd informuje niezwłocznie wykonawców, którzy 
złożyli oferty.  
Kopię wniesionego odwołania Zarząd przekazuje niezwłocznie wykonawcom uczestniczącym w 
postępowaniu.  
W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 
Zarząd rozstrzyga odwołanie nie później niż w terminie do 12 dni roboczych od dnia jego wniesienia. 
Brak rozstrzygnięcia odwołania w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. Rozstrzygnięcie odwołania 
przez Zarząd jest ostateczne i nie przysługuje od niego żaden inny środek zaskarżenia.  
Rozstrzygnięcie odwołania wraz z jego uzasadnieniem przekazuje się podmiotowi, który wniósł 
odwołanie. 
W przypadku uwzględnienia odwołania powtarza się czynność, od której wniesiono odwołanie, lub 
dokonuje czynności zaniechanej. 
O powtórzeniu lub dokonaniu czynności informuje się niezwłocznie wszystkich wykonawców. 
 
21.2. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 

a) Jest niezgodna z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Komunalne 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. 
b) Jej treść nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
c) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji 
d) Zawiera rażąco niska cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia 
e) Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postepowaniu o udzielenie 
zamówienia 
f) Zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, nie nadające się poprawić (zg.z regulaminem) 
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 
oczywiste omyłki pisarskiej lub rachunkowej 
h) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą 
i) Jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub interes bezpieczeństwa państwa 
j) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów 
k) jeśli na wezwanie do uzupełnienia lub wyjaśnień wykonawca nie złoży dokumentów w 
wyznaczonym terminie. 
  

22.    ISTOTNE  POSTANOWIENIA  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO 
22.1.  Projekt umowy został zawarty w załączniku  do SIWZ 
22.2.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 
zakresie opisanym w umowie 
 
23.    UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  



23.1.  Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez wskazania przyczyny, jeżeli 

wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

23.2.  O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

- ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne (w przypadku 

unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert) 

- złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne (w przypadku unieważnienia 

postępowania po upływie terminu składania ofert). 

23.3. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej 

odrzuceniu lub cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

 
23.    INNE 

23.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. 
poz. 459 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 
 
23.2.  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie   
zamówienia publicznego. 
23.2.1  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”, 
informuję, że: 
20.2.2 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Komunalne Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Gogolin Spółka z o.o. 
20.2.3 Sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych: inspektorem ochrony danych 
osobowych w: Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z o.o. Ul. Ligonia 15, 47-
320 Gogolin jest  Izabela Krauze tel. 536817854 
20.2.4 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego nr 1/2019/ZS 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 
20.2.5 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 
20.2.6 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; 
20.2.7 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; 
20.2.8 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
20.2.9 Posiada Pani/Pan: 

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

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



− na podstawie art. 18 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; 

20.2.10 Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 
 
 

*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 ograniczenia 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. 

 
 
 
 
Załączniki do SIWZ. 
Załącznik nr 1      Badania osadu  
Załącznik nr 2     Formularz ofertowy 
Załącznik nr 3      Oświadczenie  Wykonawcy  o nie podleganiu wykluczeniu  
Załącznik nr 4      Oświadczenie  Wykonawcy  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
Załącznik nr 5   Zobowiązanie do udostępnienia zasobów  
Załącznik nr 6      Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
    kapitałowej 
Załącznik nr 7     Pełnomocnictwo 
Załącznik nr 8      Wykaz usług 
Załącznik nr 9     Wykaz sprzętu 
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY – WZÓR UMOWY 
 


