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Polska-Brzeźnica: Usługi związane z odpadami 

2020/S 189-456724

Ogłoszenie o zamówieniu 

Usługi 

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Brzeźnica – Urząd Gminy w Brzeźnicy 
Adres pocztowy: Brzeźnica 
Miejscowość: Brzeźnica 
Kod NUTS: PL21 Małopolskie 
Kod pocztowy: 34-114
Państwo: Polska 
Osoba do kontaktów: Urząd Gminy Brzeźnica 
E-mail: inwestycje1@brzeznica.pl
Tel.: +48 338792029
Faks: +48 338792092

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.brzeznica.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać 
bezpłatnie pod adresem: https://www.brzeznica.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą 
elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej 
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne 

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 
zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy Brzeźnica 



Numer referencyjny: ZP.271.262.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami 
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi 
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady 
komunalne na terenie gminy Brzeźnica, a także obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy; 

2) odbiór odpadów komunalnych zebranych w ramach prowadzonego punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych;

3) obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

4) wyposażenie nieruchomości w worki do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów 
komunalnych;

5) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem. 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i sposobu realizacji zamówienia opisane są w 
załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie 
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów 
90511000 Usługi wywozu odpadów 
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 
90533000 Usługi gospodarki odpadami 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Teren gminy Brzeźnica 

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady 
komunalne na terenie gminy Brzeźnica, a także obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 



1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy; 

2) odbiór odpadów komunalnych zebranych w ramach prowadzonego punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych;

3) obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

4) wyposażenie nieruchomości w worki do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów 
komunalnych;

5) transport i przekazanie do zagospodarowania odebranych selektywnie zebranych odpadów
komunalnych do wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym instalacji, tj. do 
instalacji posiadającej status instalacji komunalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach i zapisami PGOWM lub do instalacji lub (i) urządzeń do przetwarzania odpadów w 
rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 701 z późn. zm.); 

6) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem. 

Prognoza ilości odpadów komunalnych do odbioru i zagospodarowania w okresie 
obowiązywania zamówienia – 2 300 Mg, Liczba nieruchomości, z których odbierane będą 
odpady komunalne w ramach zamówienia: 3 406 budynków.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość kary umownej / Waga: 20 
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt środowiskowy / Waga: 20 
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów
Początek: 01/02/2021 
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy polegającej na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym, w 
przedmiocie i na warunkach, jakie zostały określone w zamówieniu podstawowym. 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym



III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z 
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Brzeźnica, obejmujących co 
najmniej odpady o kodach: 20 03 01, 20 01 02, 1501 07, 20 01 01, 15 01 01, 20 01 40, 15 01
04, 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 20 02 01, 20 01 08, 20 03 07, 2001 35*, 20 01 36, 16 01 03,
17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 09 04;

2) posiadają aktualny wpisu w charakterze podmiotu transportującego odpady do rejestru 
podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących 
odpadami (BDO) obejmującego co najmniej odpady o kodach: 20 03 01, 20 01 02, 15 01 07, 
20 01 01, 15 01 01, 20 01 40, 15 01 04, 20 01 39, 1501 02, 15 01 05, 20 02 01, 20 01 08, 20
03 07, 20 01 35*, 20 01 36, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 1709 04.

Na potwierdzenie warunku z sekcji III.1.1 Wykonawca składa: 

a) aktualne zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej (prowadzonego przez 
Wójta Brzeźnicy) w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z 
terenu gminy Brzeźnica, obejmujące co najmniej, odpady o kodach: 20 03 01, 20 01 02, 15 01 
07, 20 01 01, 15 01 01, 20 01 40, 15 01 04, 20 01 39,15 01 02, 15 01 05, 20 02 01, 20 01 08,
20 03 07, 20 01 35*, 20 01 36, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07,17 09 04;

b) aktualny wpis w charakterze podmiotu transportującego odpady do rejestru podmiotów 
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) 
obejmujący co najmniej odpady o kodach: 20 03 01, 20 01 02, 15 01 07, 20 01 01, 15 01 01, 
20 01 40, 15 01 04, 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 2002 01, 20 01 08, 20 03 07, 20 01 35*, 20
01 36, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 09 04.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 
PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). 

2) posiadają środki finansowe lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 500 
000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). 

Na potwierdzenie warunku, o którym mowa w sekcji III.1.2 Wykonawca składa: 

a) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie 



nie wcześniejszym niż 1miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w wysokości: 40 000,00 PLN 
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100). 

Ciąg dalszy z sekcji VI.3: Dokumenty potwierdzające brak podstaw podstaw wykluczenia 
Wykonawcy z udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których
mowa w sekcji VI.3 ogłoszenia dotyczących potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
Wykonawcy z postępowania: 

1) w przypadku dokumentu w sekcji VI. 3 pkt 1.1 składa informację z odpowiedniego rejestru 
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6ustawy; 

2) w przypadku dokumentu z sekcji VI.3 pkt 1.2–1.4 – składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w 
pkt 1 i 2 b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
Dokumenty, o których mowa w pkt 2 a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem tego terminu. 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 1, 2 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. Wykonawca mający siedzibę 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany
w sekcji VI.3 pkt 1.1 składa dokument, o którym mowa w pkt 1 w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania 



ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się 
go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zamawiający 
przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona (art. 24 aa), do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu. 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

I. Posiadają wiedzę doświadczenie: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie wykonał lub wykonuje usługi, z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów 
dotyczących usług, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w 
szczególności: min. 1 usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości o łącznej masie minimum 2 000 Mg. 

II. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym (sprzętem): Zamawiający wymaga, aby 
przez cały okres realizacji umowy Wykonawca dysponował pojazdami oznakowanymi 
widoczną nazwą przedsiębiorcy oraz spełniającymi wymagania samochodów 
przystosowanych do odbierania odpadów zmieszanych, segregowanych oraz
wielkogabarytowych w ilości co najmniej 6 pojazdów, w tym:  

a) co najmniej 2 pojazdy specjalistyczne przystosowane do odbioru zmieszanych odpadów
komunalnych wyposażone w silniki spełniające co najmniej normy spalin (EURO 4); 

b) co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych wyposażone w silniki spełniające co najmniej normy spalin (EURO 4);  

c) co najmniej 2 pojazdy do odbioru odpadów wielkogabarytowych wyposażone w silniki 
spełniające co najmniej normy spalin (EURO 4) z czego: 

— co najmniej 1 pojazd wyposażony w urządzenia typu HDS, 

— co najmniej 1 pojazd wyposażony w urządzenie typu hakowiec.  

Pojazdy powinny umożliwiać odbiór i transport odpadów selektywnie zbieranych 
gromadzonych w następujących typach pojemników: metalowe lub z tworzyw sztucznych 
pojemniki o poj. 110 l i 120 l lub 240 l; worki o poj. do 120 l. Wykonawca winien wyposażyć 
wszystkie pojazdy w urządzenia monitorujące oparte na satelitarnym systemie lokalizacji 
GPS umożliwiające automatyczne zapisywanie w nieulotnej pamięci: czasu pracy, aktualnej 
lokalizacji i przebytej drogi pojazdów z rzeczywistym, jednoznacznie wykazanym
wykonywaniem czynności (wyładowanie odpadów), pamięć danych powinna być 



przechowywana i odczytywana minimum przez okres 90 dni, przy czym odczytanie danych
nie może powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego. 

III. Wykonawca musi dysponować bazą magazynowo-transportową na terenie gminy 
Brzeźnica lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Brzeźnica, 
zlokalizowaną na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny, spełniającą wymogi 
określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 11.1.2013 w sprawie szczegółowych 
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na potwierdzenie warunku, o którym mowa w sekcji III.1.3 pkt I Wykonawca składa: wykaz 
usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane na 
załączniku zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SIWZ oraz załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Na potwierdzenie warunku, o którym mowa w sekcji III.1.3 pkt II Wykonawca składa: wykaz 
narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług lub 
robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania tymi zasobami zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ. 

Na potwierdzenie warunku, o którym mowa w sekcji III.1.3 pkt III Wykonawca składa: 
oświadczenia o dysponowaniu bazą magazynowo-transportową na terenie gminy Brzeźnica 
lub w odległości nie większej niż60 km od granicy gminy Brzeźnica, zlokalizowaną na 
terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny, na załączniku zgodnym z treścią 
załącznika nr 6 do SIWZ. 

Cd. sekcja III.1.3: Wszystkie pojazdy muszą być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz 
posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z 
przepisami o ruchu drogowym. Wszystkie pojazdy będące w dyspozycji Wykonawcy, winny 
być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu). 
Wszystkie pojazdy muszą być wyposażone w żółte sygnały świetlne zapewniające 
widoczność pojazdów Wykonawcy zarówno dla pojazdów jadących za nim jak i 
nadjeżdżających z przeciwka. Pojazdy muszą spełniać wymagania określone w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 
2013, poz. 122 z późn. zm.). 



III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Ogólne warunki umowy znajdują się w załączniku nr 9 do SIWZ. 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie 
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/11/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału 
wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/11/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 
Brzeźnica, POLSKA, pok. nr 3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do 
szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i 
otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
na podstawie art.24 ust. 1 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy. Dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 



1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 
14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie 
określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

4) 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 na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 
decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 
spłat tych należności; 

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne; 

7) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez 
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 

8) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa 
ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym 
przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 

9) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 12.stycznia.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 
2019 r. poz.1170). W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 



postępowaniu Wykonawca składa wraz z ofertą: aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu składane w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych 
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a 
Miejscowość: Warszawa 
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska 
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587770

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:  

Wykonawcom, innym podmiotom, a także organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w 
art. 154 pkt 5 ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (dział VI ustawy Prawo zamówień 
publicznych).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych 
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a 
Miejscowość: Warszawa 
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska 
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587770

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/09/2020


