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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. 

(Zarządzający Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi  

w Gminie Miejskiej Kraków) 

 

31-580 Kraków 

ul. Nowohucka 1 

 

NIP:  6750006547 

Regon:  350641392 

KRS  0000189262 

Tel.  (+48) 12 6462202 

Fax:  (+48) 12 6462350 

 

Zamawiający jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, posiada kapitał zakładowy w wysokości 50 481 500,00 zł. 

 

Przedsiębiorstwo pracuje od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od 

pracy, w godz. 7.00 – 15.00. 

 

2. Strona internetowa postępowania, na której udostępniane będą zmiany 

i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

 

https://mpo.krakow.pl/pl/mpo/przetargi 

 

3. Tryb udzielenia zamówienia: 

 

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa 

w art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm., zwanej dalej: „Pzp”), o wartości szacunkowej 

przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10 000 000 euro. 

 

W zakresie nieuregulowanym wprost niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia 

(zwanej dalej: „SWZ”), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz aktów 

wykonawczych do Pzp, w szczególności rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 2452, zwanego dalej: „Rozporządzeniem w sprawie 

komunikacji") oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 

grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 

2020 r., poz. 2415, zwanym dalej: „Rozporządzeniem w sprawie dokumentów"). 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

4.1. Rodzaj zamówienia – usługa. 
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CPV 

90500000-2 - usługi związane z odpadami, 

90511000-2 - usługi wywozu odpadów,  

90512000-9 - usługi transportu odpadów,  

90513100-7 - usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, 

90533000-2 - usługi gospodarki odpadami. 

 

4.2. Przedmiot Zamówienia. 

 

Przedmiot Zamówienia obejmuje świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości położonych w sektorach od I do V na terenie Gminy 

Miejskiej Kraków oraz  

• transport odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,  

• zagospodarowanie bioodpadów wytwarzanych w obiektach gastronomii, obiektach 

hotelowych i handlowych, przedszkolach, żłobkach, szkołach, placówkach 

opiekuńczych, zakładach (placówkach) żywienia zbiorowego, stołówkach itp. oraz 

bioodpadów wytwarzanych przez innych wytwórców, w tym w gospodarstwach 

domowych, 

• zagospodarowanie nie większej niż ściśle określona ilości niesegregowanych 

odpadów komunalnych, 

a także usługi towarzyszące, tj. inne usługi niż polegające na odbieraniu lub 

zagospodarowaniu odpadów komunalnych. 

 

Szczegółowy opis Przedmiot zamówienia (zwany dalej: „Przedmiotem Zamówienia”), 

w tym wszystkich Zadań oraz usług towarzyszących, zawiera załącznik nr 1 do SWZ – 

Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej: „OPZ”). 

 

4.3. Podział Przedmiotu Zamówienia na części (Zadania). 

 

Zgodnie z art. 6d ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 2320, zwanej dalej: „ucpg”), zamówienie 

publiczne udzielane jest odrębnie dla 5 zadań odnoszących się do poszczególnych 

sektorów, zgodnie z Uchwałą Nr LXXI/1044/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 

kwietnia 2013 roku w sprawie podziału obszaru Gminy Miejskiej Kraków na sektory 

w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zwanej 

dalej: „Uchwałą Nr LXXI/1044/13”). 

a) Zadanie Nr 1 obejmujące Sektor I wyznaczony obszarem Dzielnic I, II, III, XIV, 

b) Zadanie Nr 2 obejmujące Sektor II wyznaczony obszarem Dzielnic IV, V, VI, VII, 

c) Zadanie Nr 3 obejmujące Sektor III wyznaczony obszarem Dzielnic VIII, IX, X, 

d) Zadanie Nr 4 obejmujące Sektor IV wyznaczony obszarem Dzielnic XI, XII, XIII, 

e) Zadanie Nr 5 obejmujące Sektor V wyznaczony obszarem Dzielnic XV, XVI, XVII, 

XVIII. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na Zadania (Sektory) 

nr 1, 2, 3, 4 i 5 zgodnie z Uchwałą Nr LXXI/1044/13.  Zamawiający nie ogranicza ilości 

Zadań (Sektorów), na które Wykonawca może składać ofertę. Wykonawca może zatem 

złożyć ofertę na jeden, kilka lub na wszystkie Zadania (Sektory). 
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4.4. Usługi objęte Przedmiotem Zamówienia. 

 

Przedmiot Zamówienia obejmuje, w podziale na Zadania (Sektory) świadczenie 

następujących usług: 

  

4.4.1. odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 

20 03 01 gromadzonych w pojemnikach oznaczonych napisem „Odpady 

zmieszane”; 

 

4.4.2. odbieranie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych: 

 

a) przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

w zabudowie jednorodzinnej oraz właścicieli nieruchomości, na których 

znajdują się domki letniskowe, gromadzonych w workach:  

- koloru niebieskiego oznaczonego napisem „Papier” – odpady z papieru i tektury 

o kodzie 20 01 01, 

- koloru zielonego oznaczonego napisem „Szkło” – odpady ze szkła i opakowań ze 

szkła o kodzie 20 01 02,  

- koloru żółtego oznaczonego napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – odpady 

z tworzyw sztucznych, metale, opakowania wielomateriałowe – odpady o kodach: 

20 01 39, 20 01 40, 20 01 99; 

 

b) przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

w zabudowie wielorodzinnej, gromadzonych w pojemnikach: 

- koloru niebieskiego oznaczonego napisem „Papier” – odpady z papieru i tektury 

o kodzie 20 01 01, z wyłączeniem pojemników typu igloo,  

- koloru żółtego oznaczonego napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – odpady 

z tworzyw sztucznych, metale, opakowania wielomateriałowe – odpady o kodach: 

20 01 39, 20 01 40, 20 01 99; 

 

c) przez właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz przez właścicieli 

nieruchomości niezamieszkanych (tj. takich, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy a powstają na nich odpady komunalne) oraz przez właścicieli 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 

gromadzonych w pojemnikach: 

- koloru niebieskiego oznaczonego napisem „Papier”  – odpady z papieru i tektury 

o kodzie 20 01 01, 15 01 01, z wyłączeniem pojemników typu igloo; 

- koloru żółtego oznaczonego napisem „Metale i tworzywa sztuczne”  – odpady 

z tworzyw sztucznych, metale, opakowania wielomateriałowe – odpady o kodach, 

20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06);  

 

4.4.3. transport odebranych odpadów, o których mowa w pkt. 4.4.1 oraz 4.4.2 powyżej, do 

instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w OPZ, lub do innych 

tego rodzaju instalacji wskazanych przez Zamawiającego. 

 

W pkt. 4.1 -4.5 OPZ podane zostały instalacje, do których Wykonawca będzie dostarczał 

odpady odebrane w poszczególnych Sektorach wraz z określeniem ilości odpadów 

kierowanych do poszczególnych instalacji, a w pkt. 4.6.6 OPZ wskazano zasady, na 
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jakich Zamawiający może wskazać Wykonawcy inną instalację, do której należy 

dostarczać odpady. 

 

4.4.4. odbieranie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych o kodzie 20 03 01 w okresie kiedy zagospodarowanie takich odpadów 

w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (zwanym dalej: 

„ZTPO”) nie jest możliwe z względu na przestój technologiczny (przegląd techniczny) 

przypadający w miesiącach wskazanych w pkt. 4.6.7 lub 4.6.8 OPZ. 

 

4.4.5. odbieranie i zagospodarowanie stanowiących odpady komunalne bioodpadów 

wytwarzanych w obiektach gastronomii, obiektach hotelowych i handlowych, 

przedszkolach, żłobkach, szkołach, placówkach opiekuńczych, zakładach 

(placówkach) żywienia zbiorowego, stołówkach itp. oraz bioodpadów wytwarzanych 

przez innych wytwórców, w tym w gospodarstwach domowych (zwanych dalej: 

„Bioodpadami kuchennymi”) o kodzie 20 01 08, zbieranych: 

 

a) przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

w zabudowie jednorodzinnej oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują 

się domki letniskowe, gromadzonych w workach o pojemności nie większej niż 

0,12 m3, koloru brązowego, oznaczonych napisem „Bio” lub pojemnikach koloru 

brązowego oznaczonych napisem „Bio” pojemności 0,06 m3 dla zabudowy 

jednorodzinnej oraz o minimalnej pojemności 0,06 m3 dla domków letniskowych,  

 

b) przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

w zabudowie wielorodzinnej – gromadzonych w pojemnikach o pojemności nie 

większej niż 0,24 m3, koloru brązowego, oznaczonych napisem „Bio”,  

 

c) przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanych (tj. takich, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy a powstają na nich odpady komunalne), oraz przez 

właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, oraz przez właścicieli 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – 

gromadzonych: 

-  w pojemnikach szczelnych (typu „beczka”) o pojemności nie większej niż 0,12 

m3 w przypadku Bioodpadów kuchennych wytwarzanych w obiektach 

gastronomii, obiektach hotelowych i handlowych, przedszkolach, żłobkach, 

szkołach, placówkach opiekuńczych, zakładach (placówkach) żywienia 

zbiorowego, stołówkach itp. (zwanych dalej: „Bioodpadami kuchennymi 

wytwarzanymi w obiektach gastronomii”), lub  

- w pojemnikach innych niż typu „beczka” o pojemności nie większej niż 0,24 m3, 

koloru brązowego, oznaczonych napisem „Bio” w przypadku Bioodpadów 

kuchennych innych niż Bioodpady kuchenne wytwarzane w obiektach 

gastronomii; 

 

przy czym w ramach odbioru, od razu po każdorazowym odbiorze Bioodpadów 

kuchennych gromadzonych w pojemniku innym niż typu „beczka”, wykonywane jest 

również mycie i dezynfekcja takiego pojemnika z wykorzystaniem specjalistycznego 

pojazdu do odbierania odpadów wyposażonego w urządzenie ciśnieniowe do mycia 

pojemników o parametrach określonych w pkt. 10.3 SWZ.  
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4.4.6. Ilość odpadów komunalnych objętych zamówieniem. 

 

Wykonawca wykona usługi dla każdej ilości odpadów komunalnych, nie większej jednak 

niż ilość stanowiąca podstawę obliczenia wynagrodzenia równego cenie ofertowej brutto 

za wykonanie całości Przedmiotu Zamówienia dla poszczególnych Zadań (Sektorów). 

Świadczenie usług w większym zakresie wymaga udzielenia Wykonawcy zamówienia, 

o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp zgodnie z pkt. 30 SWZ. Wykonawcy nie 

przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia, jeżeli faktycznie wykonana ilość 

usług będzie mniejsza od ilości maksymalnej, o której mowa w pierwszym zdaniu 

niniejszego pkt. 4.4.6. 

 

4.4.7. Wymagania dotyczące przetwarzania odpadów w instalacjach. 

 

Zamawiający wymaga, aby odpady, o których mowa w pkt. 4.4.4 oraz w pkt. 4.4.5, 

zostały przetworzone w instalacji do przetwarzania odpadów, przy czym: 

a) odpady, o których mowa w pkt. 4.4.4 tj. niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne o kodzie 20 03 01, będą przetworzone w instalacji komunalnej, o której 

mowa w art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2021 

r., poz. 779 ze zm., zwanej dalej „Ustawą o odpadach”) i wpisaną na listę, o której 

mowa w art. 38b ust. 1 pkt. 1 Ustawy o odpadach (zwaną dalej „Instalacją 

Komunalną”), 

b) odpady, o których pkt. 4.4.5, tj. Bioodpady kuchenne o kodzie 20 01 08, będą 

przetworzone w instalacji prowadzonej przez podmiot posiadający decyzję 

właściwego organu obejmującą zezwolenie na przetwarzanie w tej instalacji 

Bioodpadów kuchennych o kodzie 20 01 08. 

 

4.4.8. Wyłączenie z Przedmiotu Zamówienia. 

 

W celu uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się, że świadczenie usług objętych Przedmiotem 

Zamówienia nie obejmuje w szczególności odbierania: 

a) odpadów komunalnych: odpadów ze szkła i opakowań ze szkła selektywnie 

zbieranych w pojemnikach koloru zielonego (w tym w workach umieszczonych w 

pojemnikach) oznaczonych napisem „Szkło” przez właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej, nieruchomości 

niezamieszkanych (tj. takich, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają na 

niej odpady komunalne) oraz nieruchomości, które w części stanowią 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 

b) odpadów komunalnych opakowaniowych z tektury i papieru  selektywnie zbieranych 

w pojemnikach koloru niebieskiego typu igloo oznaczonego napisem „Papier” przez 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie 

wielorodzinnej, nieruchomości niezamieszkanych (tj. takich, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają na niej odpady komunalne) oraz nieruchomości, 

które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe, 
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c) odpadów selektywnie zbieranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (tzw. gniazdach), 

d) odpadów wielkogabarytowych, 

e) odpadów zielonych lub odpadów zielonych porażonych w rozumieniu art. 3 ust. 3 lit. 

d Regulaminu1. 

 

5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych. 

 

a) W celu wykazania, że usługi przetwarzania odpadów, o których mowa w pkt. 4.4.4, 

będą wykonywane w Instalacji Komunalnej, Wykonawca przedstawia decyzję 

właściwego organu obejmującą zezwolenie na przetwarzanie niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w Instalacji Komunalnej 

wskazanej przez Wykonawcę zgodnie z pkt. 4.6.10 OPZ, w okresie, który obejmuje 

okres co najmniej od 1 maja do 30 września 2022 roku.  

b) W celu wykazania, że usługi przetwarzania odpadów, o których mowa w pkt. 4.4.5, 

będą wykonywane w instalacji do przetwarzania odpadów wskazanej przez 

Wykonawcę, Wykonawca przedstawia decyzję właściwego organu obejmującą 

zezwolenie na przetwarzanie Bioodpadów kuchennych o kodzie 20 01 08 w instalacji 

do przetwarzania odpadów wskazanej przez Wykonawcę zgodnie z pkt. 4.6.10 OPZ, 

w okresie, który obejmuje okres co najmniej od 1 kwietnia 2022 do 31 grudnia 2022 

roku.  

c) Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą. 

d) Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 

przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa Wykonawcę 

do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

  

6. Osobiste wykonanie Przedmiotu Zamówienia. Podwykonawcy. 

 

a) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia, tj. usług, o których mowa w pkt. 4.4 SWZ, przy 

czym taki obowiązek osobistego wykonania nie dotyczy m.in. wykonania 

wskazanych w pkt. 4.4.4 i 4.4.5 SWZ usług: 

- zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

o kodzie 20 03 01 w okresach, w których zagospodarowanie takich odpadów w 

ZTPO nie jest możliwe ze względu na przestój technologiczny (przegląd 

techniczny) przypadający w miesiącach wskazanych w pkt. 4.6.7 lub 4.6.8 OPZ 

oraz 

- zagospodarowania Bioodpadów kuchennych o kodzie 20 01 08, 

które to działania Wykonawca może powierzyć podmiotowi, który przetworzy je 

zgodnie w wymaganiami określonymi w pkt. 4.4.7. 

 

b) Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawców 

zobowiązany jest: 

- wskazać w ofercie czynności (części zamówienia), które zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz wskazać nazwy podwykonawców (ile są już znani), w 

formularzu oferty; jeżeli podwykonawca będzie wykonywał zagospodarowanie 

odpadów komunalnych, należy wskazać w ofercie ilość odpadów (MG) 

 
1 „Regulamin” oznacza załącznik do uchwały Nr XLV/1200/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 
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poszczególnych frakcji (średnio miesięcznie), które Wykonawca przekaże 

podwykonawcy w celu zagospodarowania, 

- wskazać tych podwykonawców w dokumencie Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia - JEDZ (część II, sekcja D). 

 

c) Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Zamawiający będzie żądał, aby 

Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców 

zaangażowanych w wykonanie zamówienia, jeżeli są już znani. Wykonawca będzie 

zawiadamiał Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o 

których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazywał wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

 

7. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 

 

Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać przez cały okres realizacji Przedmiotu 

Zamówienia na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby uczestniczące 

w wykonywaniu Przedmiotu Zamówienia jako kierowcy pojazdów oraz stanowiące 

obsadę tych pojazdów (wykonujące czynności właściwe dla tych stanowisk).  

 

8. Termin wykonania zamówienia. 

 

Termin realizacji zamówienia: w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od daty 

podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2022 roku i nie później 

niż do dnia 31 marca 2025 roku. 

 

9. Podstawy wykluczenia. 

 

9.1. Podstawy wykluczenia wskazana w art. 108 Pzp. 

 

9.1.1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia 

przesłanek wskazanych w art. 108 ust. 1 i 2 Pzp.  

 

9.1.2. Zgodnie z art. 108 ust. 1 Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

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) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 

w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
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wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1745), 

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; 

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); 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, 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 konkurencji i konsumentów, 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 275, dalej: „uokik”) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, 

chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy uokik, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

9.1.3. Zgodnie z art. 108 ust. 2 Pzp, z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się Wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości 

ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 

marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1132). 

 

9.2. Podstawy wykluczenia wskazane w art. 109 Pzp. 

 

Zamawiający wyklucza również Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia 

na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 7 Pzp: 

1) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1) Pzp, z niniejszego postępowania wykluczeniu 

podlega Wykonawca, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat 
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lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o 

którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3) Pzp (tj. w pkt. 9.1.2 ppkt 3) powyżej), 

2) na podstawie z art. 109 ust. 1 pkt. 4) Pzp, z niniejszego postępowania wykluczeniu 

podlega Wykonawca, w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono 

upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z 

wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on 

w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 

przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, 

3) na podstawie z art. 109 ust. 1 pkt. 5) Pzp, z niniejszego postępowania wykluczeniu 

podlega Wykonawca, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki 

zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie 

wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

dowodów, 

4) na podstawie z art. 109 ust. 1 pkt. 7) Pzp, z niniejszego postępowania wykluczeniu 

podlega Wykonawca, który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym 

stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale 

nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do 

wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego 

lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 

 

9.3. Brak podstaw do wykluczenia. 

 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadkach 

wskazanych: 

1) w pkt. 9.1.2 ppkt. 1), 2) lub 5), lub pkt. 9.2 ppkt. 2), 3) i 4) powyżej, jeżeli udowodni 

Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Pzp. 

2) w pkt. 9.2 ppkt. 1), jeżeli Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do 

składania ofert 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. 

 

10. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu. 

 

10.1. Wymagania dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej. 

 

O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego – każdego z Zadań (Sektorów) - 

mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, tj.: 

a) są wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Kraków, 

dokonanego na podstawie art. 9b ucpg w zakresie kodów odpadów: 20 03 01, 20 01 

08, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 

15 01 05, 15 01 06, 

b) jako podmioty, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na podstawie art. 

50 ust. 1 pkt. 7) lit. b) Ustawy o odpadach są wpisani do rejestru, o którym mowa 

w art. 49 ust. 1 Ustawy o odpadach, 
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c) jako transportujący odpady o kodach: 20 03 01, 20 01 08, 20 01 01, 20 01 02, 

20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, na 

podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 5) lit. b) Ustawy o odpadach są wpisani do rejestru, 

o którym mowa w art. 49 ust. 1 Ustawy o odpadach. 

 

10.2. Wymagania dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie 

doświadczenia. 

 

O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy posiadają zdolność techniczną lub zawodową, obejmującą wystarczające 

doświadczenie, tj.: 

 

10.2.1. Dla Zadania nr 1 (Sektor nr I): 

 

Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób ciągły przez okres 

co najmniej jednego roku, usługi polegające na odbieraniu i transporcie odpadów 

komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta o ilości mieszkańców 

powyżej 150 tysięcy, w ilości łącznie co najmniej 3 000 Mg w ciągu każdego miesiąca. 

 

10.2.2. Dla Zadania nr 2 (Sektor nr II): 

 

Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób ciągły przez okres 

co najmniej jednego roku, usługi polegające na odbieraniu i transporcie odpadów 

komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta o ilości mieszkańców 

powyżej 150 tysięcy, w ilości łącznie co najmniej 3 000 Mg w ciągu każdego miesiąca. 

 

10.2.3. Dla Zadania nr 3 (Sektor nr III): 

 

Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób ciągły przez okres 

co najmniej jednego roku, usługi polegające na odbieraniu i transporcie odpadów 

komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta o ilości mieszkańców 

powyżej 95 tysięcy, w ilości łącznie co najmniej 2 000 Mg w ciągu każdego miesiąca. 

 

10.2.4. Dla Zadania nr 4 (Sektor nr IV): 

 

Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób ciągły przez okres 

co najmniej jednego roku, usługi polegające na odbieraniu i transporcie odpadów 

komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta o ilości mieszkańców 

powyżej 150 tysięcy, w ilości łącznie co najmniej 3 000 Mg w ciągu każdego miesiąca. 

 

10.2.5. Dla Zadania nr 5 (Sektor nr V): 

 

Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób ciągły przez okres 

co najmniej jednego roku, usługi polegające na odbieraniu i transporcie odpadów 
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komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta o ilości mieszkańców 

powyżej 180 tysięcy, w ilości łącznie co najmniej 3 500 Mg w ciągu każdego miesiąca. 

 

10.2.6. Dla wielu Zadań z zakresu 1 – 5 (Sektory nr I – nr V): 

 

W przypadku Wykonawcy składającego ofertę na więcej niż jedno Zadanie spełnieniem 

postawionego warunku będzie wykazanie się doświadczeniem w realizacji usług dla 

największego (mierzonego liczbą mieszkańców) z Zadań, na które składa ofertę. 

 

10.3. Wymagania dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału 

technicznego (pojazdy). 

 

O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy posiadają zdolność techniczną lub zawodową, obejmującą odpowiedni 

potencjał techniczny, tj. dysponują co najmniej pojazdami wskazanymi poniżej, przy 

czym Zamawiający zastrzega, iż wskazana poniżej ilość pojazdów może nie być 

wystarczająca do wykonania Przedmiotu Zamówienia w każdym z Sektorów. 

 

10.3.1. Dla Zadania nr 1 (Sektor nr I): 

 

(i). 3 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek) o pojemności zabudowy 

nie mniejszej niż 18,1m3, do max. 23 m3 z zabudową przystosowaną do odbierania 

odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 

660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3, w tym co najmniej 1 pojazd z możliwością 

opróżniania kontenerów z odpadami o pojemności od 2,5 m3 do 7 m3 (np. 

w kontenerach typu KP-7), przy czym co najmniej 2 szt. pojazdów muszą posiadać 

silniki spełniające wymagania EURO 6 i co najmniej 2 szt. pojazdów muszą posiadać 

rozstaw osi pierwszej i ostatniej nie przekraczający 5.300 mm;  

 

(ii). 2 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi 

pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 3.540 mm do bezpylnej zbiórki odpadów 

(śmieciarek), 4 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym 

o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 3.950 mm do bezpylnej 

zbiórki odpadów (śmieciarek), 2 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub 

trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 4.200 mm do 

bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), 4 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym 

lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 4.800 mm 

i szerokości nie przekraczającej 2300 mm, do bezpylnej zbiórki odpadów 

(śmieciarek), o pojemności zabudów nie mniejszej niż 12,0 m3, do max. 18,0 m3, z 

zabudowami przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o 

pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3, przy czym 

co najmniej 6 szt. z pojazdów musi posiadać silniki spełniające wymagania EURO 

6; 

 

(iii). 2 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek) o pojemności zabudowy 

nie mniejszej niż 5 m3, do max. 8 m3, z zabudową przystosowaną do odbioru 

odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 

660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3, w tym co najmniej 1 pojazd o masie całkowitej nie 

większej niż 7.500 kg; przy czym najmniej 1 z pojazdów musi posiadać silnik 

spełniający wymagania EURO 6 i jeden min. EURO 5;  
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Co najmniej w przypadku 4 szt. z pojazdów określonych w pkt. 10.3.1 pkt i) lub ii) 

szerokość pojazdu nie może przekraczać 2.300 mm i co najmniej 1 z pojazdów 

określonych w pkt 10.3.1 pkt iii) szerokość pojazdu nie może przekraczać 2 000 mm. 

 

(iv). 2 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów na podwoziu dwuosiowym lub 

trzyosiowym (śmieciarka), o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 12,4 m3, do 

max. 18,0 m3, ze szczelną komorą, wyposażonych w wysokociśnieniowe urządzenie 

do mycia pojemników o pojemności 60 dm3, 120 dm3, 180 dm3 i 240 dm3 z 

zamkniętym obiegiem wody. Pojemność zbiorników na czystą wodę nie powinna 

być mniejsza niż 1.000 litrów, a ciśnienie wody nie powinno być mniejsze niż 100 

barów. Urządzenie powinno być wyposażone w głowice myjące i pistolet do 

ręcznego mycia; 

 

(v). 2 szt. pojazdów wyposażonych w urządzenie hakowe lub bramowe o udźwigu min. 

6.500 kg, przystosowanych do odbierania odpadów z kontenerów typu KP7, KP10 

i KP16 posiadających silnik spełniający wymagania min. EURO 6; 

 

(vi). 1 pojazd wyposażony w skrzynię ładunkową o pojemności min. 14 m3, posiadający 

silnik spełniający wymagania min. EURO 4 i dopuszczalną masę całkowitą nie 

większą niż 3.500 kg; 

 

(vii) 1 pojazd do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarka), dwukomorowy przeznaczony 

do odbioru frakcji odpadów komunalnych selektywnie zbieranych o pojemności 

zabudowy (obu komór łącznie) nie mniejszej niż 9 m3, do max. 18 m3, z bezwzględną 

możliwością opróżniania komór bez mieszania frakcji, z zabudową przystosowaną 

do odpadów gromadzonych w workach oraz w pojemnikach o pojemności 120 dm3, 

180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3. 

 

Wszystkie pojazdy określone w pkt. 10.3.1 pkt. (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) oraz (vii) 

powyżej muszą być wyposażone w system monitoringu, zgodnie z pkt. 5.2.18 lit. g OPZ. 

Dodatkowo wszystkie pojazdy do bezpylnej zbiórki odpadów muszą być wyposażone w 

system monitoringu wizyjnego umożliwiający monitoring pracy wokół pojazdu 

i prawidłowości odbioru odpadów.  

 

10.3.2. Dla Zadania nr 2 (Sektor nr II): 

 

(i). 7 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek) o pojemności zabudowy 

nie mniejszej niż 18,1 m3, do max. 23 m3, z zabudową przystosowaną do odbioru 

odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 

660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3, w tym co najmniej 2 szt. pojazdów o szerokości nie 

przekraczającej 2300 mm oraz 1 szt. pojazdu z możliwością opróżniania kontenerów 

z odpadami o pojemności od 2,5 m3 do 7 m3 (np. w kontenerach typu KP-7), pojazdy 

muszą posiadać rozstaw osi pierwszej i ostatniej nie przekraczający 5.300 mm, przy 

czym co najmniej 4 szt. pojazdów muszą posiadać silniki spełniające wymagania 

EURO 6; 

 

(ii). 2 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi 

pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 4.000 mm do bezpylnej zbiórki odpadów 

(śmieciarek), 2 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym 
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o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 4.300 mm do bezpylnej 

zbiórki odpadów (śmieciarek), o pojemności zabudów nie mniejszej niż 10,1 m3, do 

max. 18,0 m3, z zabudowami przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych 

z pojemników o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 

1.100 dm3, przy czym co najmniej 3 szt. pojazdów muszą posiadać silniki spełniające 

wymagania min. EURO 6; 

 

(iii). 1 pojazd do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarka) o pojemności zabudowy nie 

mniejszej niż 6 m3, do max. 15,3m3, z zabudową przystosowaną do odbioru odpadów 

komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 

770 dm3, 1.100 dm3, przy czym musi posiadać silnik spełniający wymagania min. 

EURO 4, dopuszczalną masę całkowitą nie większą niż 8.550 kg, i szerokość nie 

przekraczającą 2.200 mm; 

 

(iv). 2 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów na podwoziu dwuosiowym lub 

trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 5.400 mm do 

bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarka), o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 

12,4 m3, do max. 23,0 m3, ze szczelną komorą, wyposażonych w wysokociśnieniowe 

urządzenie do mycia pojemników o pojemności 60 dm3, 120 dm3, 180 dm3 i 240 dm3 

z zamkniętym obiegiem wody. Pojemność zbiorników na czystą wodę nie powinna 

być mniejsza niż 1.000 litrów, a ciśnienie wody nie powinno być mniejsze niż 100 

barów. Urządzenie powinno być wyposażone w głowice myjące i pistolet do 

ręcznego mycia; 

 

(v). 2 szt. pojazdów wyposażonych w urządzenie hakowe lub bramowe o udźwigu min. 

6.500 kg przystosowanych do odbierania odpadów z kontenerów typu KP7, KP10 i 

KP16, posiadających silnik spełniający wymagania EURO 6; 

 

(vi). 1 pojazd wyposażony w skrzynię ładunkową o pojemności min. 18 m3, posiadający 

silnik spełniający wymagania min. EURO 4 i dopuszczalną masę całkowitą nie 

większą niż 3.500 kg; 

 

(vii). 1 pojazd do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarka) dwukomorowy 

przeznaczony do odbioru frakcji odpadów komunalnych selektywnie zbieranych 

o pojemności zabudowy (obu komór łącznie) nie mniejszej niż 9 m3, do max. 18 m3, 

z bezwzględną możliwością opróżniania komór bez mieszania frakcji, z zabudową 

przystosowaną do odpadów gromadzonych w workach oraz w pojemnikach 

o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3. 

 

Wszystkie pojazdy określone w pkt. 10.3.2 w pkt. (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) i (vii) 

powyżej muszą być wyposażone w system monitoringu, zgodnie z pkt. 5.2.18 lit. g OPZ. 

Dodatkowo wszystkie pojazdy do bezpylnej zbiórki odpadów muszą być wyposażone w 

system monitoringu wizyjnego umożliwiający monitoring pracy wokół pojazdu 

i prawidłowości odbioru odpadów. 

 

10.3.3. Dla Zadania nr 3 (Sektor nr III): 

 

(i). 5 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek) o pojemności zabudowy 

nie mniejszej niż 18,1 m3, do max. 23 m3, z zabudową przystosowaną do odbioru 

odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 
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660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3, przy czym co najmniej 1 pojazd z możliwością 

opróżniania kontenerów z odpadami o pojemności od 2,5 m3 do 7 m3 (np. 

w kontenerach typu KP-7). Rozstaw osi pierwszej i ostatniej nie powinien 

przekraczać 5.300 mm. Co najmniej 4 szt. pojazdów winny być wyposażone w silnik 

spełniający wymagania EURO 6; 

 

(ii). 2 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi 

pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 3.950 mm do bezpylnej zbiórki odpadów 

(śmieciarek), 6 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym 

o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 4.300 mm do bezpylnej 

zbiórki odpadów (śmieciarek), o pojemności zabudów nie mniejszej niż 12,7 m3, do 

max. 18,0 m3, z zabudowami przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych 

z pojemników o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 

1.100 dm3, przy czym co najmniej 2 szt. z pojazdów muszą posiadać silniki 

spełniające wymagania min. EURO 6; 

 

(iii). 1 pojazd do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarka) o pojemności zabudowy nie 

mniejszej niż 6 m3, do max. 8 m3 z zabudową przystosowaną do odbioru odpadów 

komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 

770 dm3, 1.100 dm3, o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 8.550 kg, 

i szerokości nie przekraczającej 2 200 mm; 

 

(iv). 2 szt. pojazdów wyposażonych w urządzenie hakowe lub bramowe o udźwigu min. 

6.500 kg przystosowanych do odbierania odpadów z kontenerów typu KP7, KP10 

i KP16, posiadających silnik spełniający wymagania EURO 5; 

 

(v). 2 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów na podwoziu dwuosiowym lub 

trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 5.400 mm do 

bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarka), o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 

12,4 m3, do max. 23,0 m3, ze szczelną komorą, wyposażonych w wysokociśnieniowe 

urządzenie do mycia pojemników o pojemności 60 dm3, 120 dm3, 180 dm3 i 240 dm3 

z zamkniętym obiegiem wody. Pojemność zbiorników na czystą wodę nie powinna 

być mniejsza niż 1 000 litrów, a ciśnienie wody nie powinno być mniejsze niż 100 

barów. Urządzenie powinno być wyposażone w głowice myjące i pistolet do 

ręcznego mycia; 

 

(vi). 1 pojazd wyposażony w skrzynię ładunkową o pojemności min. 18 m3, posiadający 

silnik spełniający wymagania min. EURO 4 i dopuszczalną masę całkowitą nie 

większą niż 12.000 kg; 

 

(vii). 1 pojazd do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarka) dwukomorowy 

przeznaczony do odbioru frakcji odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, 

o pojemności zabudowy (obu komór łącznie) nie mniejszej niż 9 m3, do max. 18 m3 

z bezwzględną możliwością opróżniania komór bez mieszania frakcji, z zabudową 

przystosowaną do odpadów gromadzonych w workach oraz w pojemnikach 

o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3. 

 

Wszystkie pojazdy określone w pkt. 10.3.3 w pkt. (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) oraz (vii) 

powyżej muszą być wyposażone w system monitoringu, zgodnie z pkt. 5.2.18 lit. g OPZ. 

Dodatkowo wszystkie pojazdy do bezpylnej zbiórki odpadów muszą być wyposażone w 
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system monitoringu wizyjnego umożliwiający monitoring pracy wokół pojazdu 

i prawidłowości odbioru odpadów. 

 

10.3.4. Dla Zadania nr 4 (Sektor nr IV): 

 

(i). 9 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek) o pojemności zabudowy 

nie mniejszej niż 18,1 m3, do max. 23 m3, z zabudową przystosowaną do odbioru 

odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 

660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3, w tym jeden pojazd z możliwością opróżniania 

kontenerów z odpadami o pojemności od 2,5 m3 do 7 m3 (np. w kontenerach typu 

KP-7), o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 5.300 mm, przy 

czym co najmniej 6 szt. pojazdów winno posiadać silniki spełniające wymagania 

EURO 6; 

 

(ii). 4 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi 

pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 3.950 mm do bezpylnej zbiórki 

odpadów (śmieciarek), 3 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym 

o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 4.200 mm do bezpylnej 

zbiórki odpadów (śmieciarek), 2 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub 

trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 4.600 mm do 

bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), o pojemności zabudów nie mniejszej niż 

14,0 m3, do max. 18,0 m3, z zabudowami przystosowanymi do odbioru odpadów 

komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 

770 dm3, 1.100 dm3, przy czym co najmniej 2 szt. pojazdów muszą posiadać silnik 

spełniający wymagania min. EURO 6; 

 

(iii). 1 pojazd do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarka) o pojemności zabudowy nie 

mniejszej niż 6 m3, do max. 8 m3, z zabudową przystosowaną do odbioru odpadów 

komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 

770 dm3, 1.100 dm3, przy czym szerokość tego pojazdu nie może przekraczać 2.200 

mm; 

 

(iv). 2 szt. pojazdów wyposażonych w urządzenie hakowe lub bramowe o udźwigu min. 

6.500 kg przystosowanych do odbierania odpadów z kontenerów typu KP7, KP10 

i KP16, przy czym co najmniej jeden z pojazdów musi posiadać silnik spełniający 

wymagania EURO 5; 

 

(v). 2 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów na podwoziu dwuosiowym lub 

trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 5.400 mm do 

bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarki), o pojemności zabudów nie mniejszej niż 

12,4 m3, do max. 23,0 m3, ze szczelną komorą, wyposażonych w wysokociśnieniowe 

urządzenie do mycia pojemników o pojemności 60 dm3, 120 dm3, 180 dm3 i 240 dm3 

z zamkniętym obiegiem wody. Pojemność zbiorników na czystą wodę nie powinna 

być mniejsza niż 1.000 litrów, a ciśnienie wody nie powinno być mniejsze niż 100 

barów. Urządzenie powinno być wyposażone w głowice myjące i pistolet do 

ręcznego mycia; 

 

(vi). 1 pojazd wyposażony w skrzynię ładunkową o pojemności min. 18 m3, posiadający 

silnik spełniający wymagania min. EURO 4 i dopuszczalną masę całkowitą nie 

większą niż 12.000 kg; 
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(vii). 1 pojazd do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarka) dwukomorowy 

przeznaczony do odbioru frakcji odpadów komunalnych selektywnie zbieranych 

o pojemności zabudowy (obu komór łącznie) nie mniejszej niż 9 m3, do max. 18 m3, 

z bezwzględną możliwością opróżniania komór bez mieszania frakcji, z zabudową 

przystosowaną do odpadów gromadzonych w workach oraz w pojemnikach 

o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3. 

 

Wszystkie pojazdy określone w pkt. 10.3.4 w pkt. (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) oraz (vii) 

powyżej muszą być wyposażone w system monitoringu, zgodnie z pkt. 5.2.18 lit. g OPZ. 

Dodatkowo wszystkie pojazdy do bezpylnej zbiórki odpadów muszą być wyposażone w 

system monitoringu wizyjnego umożliwiający monitoring pracy wokół pojazdu 

i prawidłowości odbioru odpadów. 

 

10.3.5. Dla Zadania nr 5 (Sektor nr V): 

 

(i). 4 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek) o pojemności zabudowy 

nie mniejszej niż 18,1 m3, do max. 23 m3, z zabudową przystosowaną do odbioru 

odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 

660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3, w tym jeden pojazd z możliwością opróżniania 

kontenerów z odpadami o pojemności od 2,5 m3 do 7 m3 (np. w kontenerach typu 

KP7), o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 5.300 mm; 

 

(ii). 5 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi 

pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 3.950 mm do bezpylnej zbiórki odpadów 

(śmieciarek), 2 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym 

o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 4.200 mm do bezpylnej 

zbiórki odpadów (śmieciarek), 5 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub 

trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 4.800 mm do 

bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), o pojemności zabudów nie mniejszej niż 

11,0 m3, do max. 18,0 m3, z zabudowami przystosowanymi do odbioru odpadów 

komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 660 dm3, 

770 dm3, 1.100 dm3, przy czym co najmniej 4 szt. pojazdów muszą posiadać silnik 

spełniający wymagania min. EURO 4; 

 

(iii). 4 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek) o pojemności zabudowy 

nie mniejszej niż 6 m3, do max. 8 m3, z zabudową przystosowaną do odbioru 

odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm3, 180 dm3, 240 dm3, 

660 dm3, 770 dm3, 1.100 dm3, szerokość tych pojazdów nie może przekraczać 2.300 

mm; 

 

Co najmniej 3 z pojazdów określonych w 10.3.5 w pkt. (i), (ii) lub (iii) (inne niż pojazdy 

spełniające wymagania min. EURO 4) muszą posiadać silnik spełniający wymagania 

EURO 6. 

 

(iv). 2 szt. pojazdów wyposażonych w urządzenie hakowe lub bramowe o udźwigu min. 

6.500 kg przystosowanych do odbierania odpadów z kontenerów typu KP7, KP10 

i KP16, przy czym co najmniej jeden z pojazdów musi posiadać silnik spełniający 

wymagania min. EURO 5; 
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(v). 2 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów na podwoziu dwuosiowym lub 

trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 5.400 mm do 

bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarka), o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 

12,4 m3, do max. 23,0 m3 ze szczelną komorą, wyposażonych w wysokociśnieniowe 

urządzenie do mycia pojemników o pojemności 60 dm3, 120 dm3, 180 dm3 i 240 dm3 

z zamkniętym obiegiem wody. Pojemność zbiorników na czystą wodę nie powinna 

być mniejsza niż 1.000 litrów, a ciśnienie wody nie powinno być mniejsze niż 100 

barów. Urządzenie powinno być wyposażone w głowice myjące i pistolet do 

ręcznego mycia; 

 

(vi). 1 pojazd wyposażony w skrzynię ładunkową o pojemności min. 18 m3, posiadający 

silnik spełniający wymagania min. EURO 4 i dopuszczalną masę całkowitą nie 

większą niż 12.000 kg. 

 

Wszystkie pojazdy określone w pkt. 10.3.5 w pkt. (i), (ii), (iii), (iv), (v) oraz (vi) powyżej 

muszą być wyposażone w system monitoringu, zgodnie z pkt. 5.2.18 lit. g OPZ. 

Dodatkowo wszystkie pojazdy do bezpylnej zbiórki odpadów muszą być wyposażone w 

system monitoringu wizyjnego umożliwiający monitoring pracy wokół pojazdu 

i prawidłowości odbioru odpadów. 

 

10.3.6. Wymagania dotyczące zasilania pojazdów 

 

W każdym z Sektorów co najmniej 10% pojazdów, których mowa w pkt. od 10.3.1 do 

10.3.5, musi być pojazdami elektrycznymi lub pojazdami napędzanymi gazem ziemnym.  

 

10.4. Wymagania dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób 

skierowanych do realizacji zamówienia. 

 

O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jednakże 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków. 

 

10.5. Wymagania dotyczące zdolności ekonomicznej lub finansowej. 

 

O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy są w sytuacji ekonomicznej lub finansowej odpowiedniej do wykonania 

Przedmiotu Zamówienia, jednakże Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie 

szczegółowych warunków. 

 

11. Odwrócona kolejność oceny ofert. 

 

Zamawiający, na zasadzie art. 139 Pzp, najpierw dokona badania i oceny ofert, 

a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została 

najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków 

udziału w postępowaniu.  

 

12. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. 

 

12.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dla Wykonawcy. 
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a) Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się na formularzu 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze 

wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym 

Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy 

formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 

06.01.2016, str. 16, zwanego dalej: „JEDZ”).  

 

b) Wykonawca wypełnia JEDZ w części I, części II, części III, przy czym sekcja C 

odnośnie do okoliczności, o których mowa w pkt. 9.2 SWZ, części IV sekcja alfa 

oraz w części VI Oświadczenie końcowe. 

 

12.2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dla innych podmiotów. 

 

a) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z JEDZ, o którym mowa w pkt 12.1, także oświadczenie 

podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w 

zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.  

 

b) Podmiot, na którego na zdolnościach polega Wykonawca, wypełnia JEDZ w części 

I, części II, części III, przy czym sekcja C odnośnie do okoliczności, o których mowa 

w pkt. 9.2 SWZ, części IV sekcja alfa oraz w części VI Oświadczenie końcowe. 

 

12.3. JEDZ składa się razem z ofertą. Zamawiający nie korzysta z możliwości żądania 

oświadczenia JEDZ wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. 

 

12.4. JEDZ składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. 

 

12.5. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny i może korzystać z 

narzędzia ESPD dostępnego pod link: https://espd.uzp.gov.pl/ lub innych dostępnych 

narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie 

dokumentu elektronicznego.  Wykonawca może wykorzystać wstępnie przygotowany 

przez Zamawiającego formularz JEDZ (plik xml). 

 

12.6. Szczegółowa instrukcja wypełniania formularza JEDZ znajduje się na stronie 

internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-

Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf 

 

13. Podmiotowe środki dowodowe. 

 

Zamawiający, stosowanie do treści art. 126 ust. 1 Pzp, wezwie Wykonawcę, który złoży 

ofertę ocenianą najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie 

aktualnych na dzień złożenia wskazanych poniżej podmiotowych środków dowodowych. 

 

13.1. Oświadczenia lub dokumenty dotyczące braku podstaw do wykluczenia. 

 

https://espd.uzp.gov.pl/
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
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13.1.1. Zamawiający, na podstawie art. 124 ust. 1 Pzp żąda podmiotowych środków 

dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 

ust. 1 i ust. 2 Pzp i art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 5 i 7 Pzp, tj.: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 

1 pkt 1 i 2 Pzp (pkt. 9.1.2 ppkt. 1), 2) SWZ), sporządzonej nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed jej złożeniem; 

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 

1 pkt 4 Pzp (pkt. 9.1.2 ppkt. 4) SWZ) dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienia publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed jej złożeniem; 

3) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp (pkt. 9.1.2 ppkt. 5) 

SWZ), o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy uokik, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ); 

4) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 

108 ust. 2 Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, 

sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 

5) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia 

z postępowania wskazanych przez zamawiającego (zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 6 do SWZ), o których mowa w: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp (pkt. 9.1.2 ppkt. 3) SWZ), 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp (pkt. 9.1.2 ppkt. 4) SWZ) w zakresie orzeczenia zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp (pkt. 9.1.2 ppkt. 5) SWZ), 

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp (pkt. 9.1.2 ppkt. 6) SWZ), 

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp (pkt. 9.2 ppkt. 1) SWZ) odnośnie do naruszenia 

obowiązków dotyczących płatności 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 z późn. zm.); 

f) art. 109 ust. 1 pkt 5 Pzp (pkt. 9.2 ppkt. 3) SWZ), 

g) art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp (pkt. 9.2 ppkt. 4) SWZ); 

6) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym w 

art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp (pkt. 9.2 ppkt. 2) SWZ), sporządzonych nie wcześniej niż 3 

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

lub ewidencji; 

7) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 

1 Pzp (pkt. 9.2 ppkt. 1) SWZ), wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 

złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z 

zaświadczeniem - dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu 

składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 

należności; 

8) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału 
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regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp (pkt. 9.2 

ppkt. 1) SWZ), wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a 

w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem - dokumentów 

potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert 

Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłat tych należności. 

 

13.1.2. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wspólnicy współki cywilnej, 

zaświadczenia, o których mowa w pkt. 13.1.1 ppkt 7) i 8) winny zostać złożone również 

w odniesieniu do spółki cywilnej. 

 

13.1.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast: 

a) dokumentów, o których mowa w powyżej w pkt. 13.1.1 ppkt 1) i 2) – składa 

informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy 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; 

b) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, o której mowa 

powyżej w pkt. 13.1.1 ppkt 4) - składa informację z odpowiedniego rejestru 

zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych 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, określający jego beneficjentów rzeczywistych; 

c) dokumentów, o których mowa w pkt. 13.1.1 ppkt 6) oraz 7) i 8) – składa dokument 

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio: że nie otwarto jego likwidacji, nie 

ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł 

układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie 

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

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, oraz że nie naruszył 

obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne. 

 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, lub gdy dokumenty te nie 

odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp 

(pkt 9.1.2 ppkt 1), 2) lub 4)) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1 Pzp (pkt 9.2 ppkt 1), zastępuje się 

je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 

przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

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

sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy. 
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Dokument, o którym mowa w lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa lit. b) i c), powinny 

być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. To samo dotyczy 

odpowiednich dokumentów, o których mowa w akapicie poprzedzającym. 

 

13.1.4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

 

13.2. Oświadczenia lub dokumenty dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień. 

 

Zamawiający, na podstawie art. 124 ust. 1 Pzp, żąda od Wykonawcy podmiotowych 

środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 10.1 lit. a) 

tj. aktualnego na dzień złożenia zaświadczenia o wpisie Wykonawcy do rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Kraków, dokonanego na podstawie art. 9b ucpg  

w zakresie odpadów o kodach: 20 03 01, 20 01 08, 20 01 99, 20 01 39, 20 01 01, 

20 01 02, 20 01 40, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06. 

 

Zamawiający uzna, iż Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne 

spełniają warunek uczestnictwa wskazany w pkt. 10.1 lit. a) niniejszej SWZ, gdy 

dokumenty wskazane w niniejszym pkt. 13.2 przedłoży ten z członków konsorcjum, który 

faktycznie wykonywał będzie czynności, do prowadzenia których niezbędne są powyższe 

dokumenty. 

 

13.3. Oświadczenia lub dokumenty dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

Zamawiający, na podstawie art. 124 ust. 1 Pzp, żąda od Wykonawcy aktualnych na dzień 

złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających posiadanie niezbędnej 

zdolności technicznej lub zawodowej: 

 

13.3.1.  Potwierdzenie zdolności technicznej w zakresie doświadczenia:  

 

Jako dowód posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, o której mowa w pkt. 10.2, 

Wykonawca złoży wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających 

się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, a jeżeli okres 

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

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te 

dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 

Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 

przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku 

świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 (trzech) miesięcy. 
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13.3.2. Potwierdzenie zdolności technicznej w zakresie potencjału technicznego: 

 

Jako dowód posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, o której mowa w pkt. 10.3, 

Wykonawca przedstawia, dla każdego Zadania (Sektora) oddzielnie, wykaz pojazdów, w 

tym wskazuje pojazdy elektryczne lub napędzane gazem ziemnym. W wykazie 

Wykonawca wskazuje ponadto informacje pozwalające w sposób jednoznaczny 

identyfikować wskazane pojazdy, tj. numery rejestracyjne. Wykonawca, aby spełnić 

wymogi posiadania potencjału technicznego (odpowiednio dla Zadania (Sektora), nie 

może wykazywać tych samych pojazdów w innych Zadaniach (Sektorach). 

 

13.3.3. Wzór oświadczenia Wykonawcy obejmującego wykaz usług i pojazdów stanowi 

załącznik nr 7 do SWZ. 

 

13.4. Dokumenty dotyczące dysponowania zasobami innych podmiotów. 

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W 

odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 

świadczenie, do realizacji którego te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega 

na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby spełnia wymagania wynikające z art. 118 ust. 4 Pzp. 

 

13.5. Brak obowiązku przedstawienia dokumentów. 

 

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może 

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w 

JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków2. Ponadto, Wykonawca nie jest 

zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający 

posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 

aktualność. 

 

14. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o 

wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania 

korespondencji elektronicznej. 

 

a) Zamawiający informuje, iż komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. 

Platformy Przetargowej pzp24.pl dostępnej pod adresem: https://mpo-

krakow.logintrade.net/. Szczegółowe informacje w zakresie wymagań technicznych 

 
2 Dane takie mogą dotyczyć np. Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, rejestru, o którym mowa w 

art. 49 ust. 1 Ustawy o odpadach, rejestru przedsiębiorców KRS. 
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dla ww. Platformy Przetargowej znajdują się pod adresem: https://mpo-

krakow.logintrade.net/reg,info, wymaganiatechniczne.html. 

b) Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są 

istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów 

zamówienia, potwierdzenia zainteresowania, ofert. 

c) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 

i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania). 

 

15. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny 

sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku 

zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp. 

 

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w 

inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

16. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami. 

 

Osobami po stronie Zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu 

z Wykonawcami jest: radca prawny Marcin Koper, od poniedziałku do piątku, w godz. 

od 10.00 – 15.00, nr tel. 12 427-24-24. 

 

17. Termin związania ofertą. 

 

d) Wykonawca jest związany ofertą od dnia 5 stycznia 2022 roku do dnia 4 maja 

2022 roku, tj. przez okres 120 (stu dwudziestu) dni, licząc od dnia upływu terminu 

składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, 

w którym upływa termin składania ofert. 

e) W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 

terminu związania ofertą określonego w lit. a), Zamawiający przed upływem terminu 

związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 

(sześćdziesiąt) dni. 

f) Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w lit. b), wymaga złożenia 

przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą. 

 

18. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 

a) Oferta i załączniki winny być przygotowane wg wymogów zawartych w 

dokumentach zamówienia. 

b) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe, 

przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, 

sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

c) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. 

d) Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu. 

Reprezentacja, o której mowa w zdaniu poprzednim musi wynikać z przedłożonego 

przez Wykonawcę odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chyba że 

https://mpo-krakow.logintrade.net/reg,info,_wymaganiatechniczne.html
https://mpo-krakow.logintrade.net/reg,info,_wymaganiatechniczne.html
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Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

e) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentować będzie pełnomocnik, do oferty musi 

być dołączone pełnomocnictwo.  

f) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 

kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny w szczególności 

z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu w sprawie komunikacji oraz 

Rozporządzeniu w sprawie dokumentów. 

g) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1913 z późn. zm., „uznk”), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a 

następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego 

pliku archiwum (np. ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych 

informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 uznk. Zaleca 

się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było 

sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji określonych w art. 222 ust. 5 Pzp. 

h) Ofertę stanowi „Formularz Oferty” – sporządzony wg zał. nr 2 do niniejszej SWZ 

wraz z oświadczeniami i dokumentami wymaganymi niniejszą SWZ. 

 

 
 

19. Informacja dotycząca oferty składanej przez kilka podmiotów występujących 

wspólnie. 

 

a) Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcjum) ubiegać się o zamówienie publiczne. 

Spółka cywilna jest kwalifikowana jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia. 

b) W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 lub 3 Pzp, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 

wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 

c) Wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność 

solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  

W skład oferty wchodzą: 

a) wypełniony Formularz Oferty – wg zał. nr 2, 

b) wypełniony formularz kalkulacji ceny (wg zał. nr 3a – 3e) – odpowiednio dla Zadania 

(Sektora), 

c) JEDZ, 

d) wadium (złożone w innej formie niż w pieniądzu), 

e) przedmiotowe środki dowodowe, 

a ponadto: 

f) zobowiązanie do udostępnienia zasobów z JEDZ, jeżeli Wykonawca polega na zasobach 

podmiotów trzecich, 

g) pełnomocnictwo, jeżeli ofertę składa pełnomocnik, 

h) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, w 

przypadku, o którym mowa w pkt. 19 lit. b), jeżeli oferta składana jest przez kilka 

podmiotów występujących wspólnie. 
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d) Wykonawcy, o których mowa w lit. a) ustanawiają pełnomocnika (lidera) do 

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z treści 

załączonego do oferty pełnomocnictwa winien jednoznacznie wynikać zakres 

umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika.  

e) Wszelka korespondencja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). 

f) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

g) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne, sporządzając ofertę 

wraz z załącznikami, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” winni wpisać dane 

dotyczące członków konsorcjum lub pełnomocnika konsorcjum. 

 

20. Wymagania dotyczące wadium. 

 

20.1. Wysokość wadium. 

 

Zamawiający żąda wniesienia wadium (odpowiednio dla Zadania (Sektora)). 

Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe 

w wysokości: 

a) 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) zł dla Zadania nr 1 (Sektor nr I), 

b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) zł dla Zadania nr 2 (Sektor nr II), 

c) 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) zł dla Zadania nr 3 (Sektor nr III), 

d) 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) zł dla Zadania nr 4 (Sektor nr IV), 

e) 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) zł dla Zadania nr 5 (Sektor nr V). 

 

20.2. Termin na wniesienie wadium. 

 

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do 

dnia upływu terminu związania ofertą. 

 

20.3. Forma wniesienia wadium. 

 

Wadium można wnieść w formie: 

a) pieniądzu, 

b) gwarancjach bankowych, 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299). 

 

20.4. Wniesienie wadium w formie pieniężnej. 

 

Wadium w formie pieniężnej można wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: 

 

Bank Pekao SA  58 1240 6292 1111 0010 8664 9233 

z adnotacją: „wadium do przetargu nr TZ/EG/29/2021” 
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– Zadanie nr …. (Sektor nr …) 

 

20.5. Dalsze wyjaśnienia dotyczące wadium. 

 

- Zaleca się załączyć do oferty potwierdzenie złożenia wadium. 

- Datą wniesienia wadium w formie przelewu jest data uznania rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

- Jeżeli Wykonawca złoży wadium w innej formie niż pieniądz Wykonawca 

przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci 

elektronicznej. Wadium powinno jednoznacznie identyfikować Zadanie (Sektor), 

którego dotyczy. 

- Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winno wynikać bezwarunkowe, 

na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania 

ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, 

jeżeli Zamawiający oświadczy, iż co do Wykonawcy wystąpiły okoliczności 

określone w art. 98 ust. 6 Pzp. 

- Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium, lub jeżeli wadium zostało wniesione 

w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona. 

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium 

wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 20.3, lit. b)-

d), występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty 

wadium, jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp. 

- Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 98 Pzp. 

 

21. Sposób oraz termin składania ofert. 

 

a) Ofertę należy przesłać za pośrednictwem Platformy Przetargowej, o której mowa w 

pkt. 14 lit. a) SWZ, znajdującej się pod linkiem: https://mpo-krakow.logintrade.net/. 

Szczegółowe informacje niezbędne do złożenia oferty znajdują się pod adresem: 

https://mpo-krakow.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html. 

b) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. 

Sposób wycofania oferty został opisany pod linkiem: https://mpo-

krakow.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html 

c) Oferty należy składać do godz. 9.30 do dnia 5 stycznia 2022 roku. 

 

22. Termin otwarcia ofert. 

 

a) Otwarcie ofert nastąpi o godz.10.00 w dniu 5 stycznia 2022 roku. 

b) W przypadku awarii systemu, o którym mowa w pkt. 14, która to awaria spowoduje 

brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, 

otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający 

poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

c) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia – odpowiednio dla Zadania (Sektora). 

d) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: nazwach albo imionach i nazwiskach 

oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach 

https://mpo-krakow.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
https://mpo-krakow.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
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zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz o cenach zawartych 

w ofertach oraz numeru Zadania (Sektora), którego dotyczy oferta. 

 

23. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

a) Cenę oferty Wykonawca podaje w złotych polskich (PLN) – odpowiednio dla 

Zadania (Sektora). 

b) Cenę oferty w Formularzu Oferty należy podać na podstawie formularza kalkulacji 

ceny oferty stanowiącego załącznik nr 3a - 3e do SWZ (odpowiednio dla Zadania 

(Sektora)).  Cenę oferty należy podać jako cenę brutto, tj. uwzględnić podatek VAT.  

W formularzach kalkulacji cen oferty poszczególne ceny jednostkowe należy podać 

jako wartość netto oraz jako wartość brutto tj. z uwzględnieniem podatku VAT.  

c) Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), dla celów 

zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w 

tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć 

(odpowiednio dla Zadania (Sektora)). Wykonawca, składając ofertę poinformuje 

Zamawiającego o powstaniu takiego obowiązku podatkowego oraz poda inne 

informacje, o których mowa w art. 225 ust. 2 Pzp. 

d) Podana cena jest obowiązująca w całym okresie obowiązywania Umowy 

(odpowiednio dla Zadania (Sektora)), w zastrzeżeniem możliwości zmiany 

przewidzianej w ustawie lub projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ. 

e) Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacjom (odpowiednio 

dla Zadania (Sektora)). 

f) Wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia ceny oferty biorąc pod uwagę 

wszystkie wymagania niniejszej SWZ, w szczególności OPZ, oraz projektu umowy. 

Wykonawca winien, między innymi, uwzględnić: 

- ilość odpadów przewidzianych do odbioru dla poszczególnych Zadań (Sektorów) 

i podanych w niniejszej SWZ, 

- ilość odpadów przewidzianych do zagospodarowania, 

- charakterystykę sektora (rodzaj zabudowy), 

- odległości do instalacji wskazanych przez Zamawiającego, do których 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odebrane odpady, 

- koszt zakupu i dostarczania worków do selektywnej zbiórki odpadów, 

- transport pojemnika z miejsca usytuowania na nieruchomości do miejsca postoju 

samochodu specjalistycznego przeznaczonego do ich transportu oraz z powrotem 

do miejsca usytuowania na nieruchomości,  

- mycie i dezynfekcję pojemników innych niż typu „beczka”, 

- mycie i dezynfekcję pojazdów, 

- częstotliwość odbioru odpadów zgodnie z Harmonogramem stanowiącym 

załącznik nr 8 do SWZ, a jeżeli został zmieniony po dniu ogłoszenia o niniejszym 

zamówieniu - aktualnym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z 

nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków, którego aktualizowana 

wersja dostępna jest pod adresem http://www.mpo.krakow.pl/nowe-

zasady/harmonogramy - oraz zasady jego zmiany określone w pkt. 3.4.OPZ, 

- koszty druku i doręczenia harmonogramów zgodnie z pkt. 3.4.5 OPZ, 

- wszystkie podatki, opłaty celne, ubezpieczenia, opłaty transportowe, 

- wszelkie inne koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk. 
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24. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert. 

 

24.1. Opis kryteriów wyboru oferty Wykonawcy dla Zadania (Sektora) nr 1. 

 

24.1.1. Ogóle zasady oceny ofert. 

 

Zamawiający udzieli zamówienia na realizację Zadania (Sektora) nr 1 Wykonawcy, 

którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Pzp, 

SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane poniżej kryteria 

dotyczące Zadania (Sektora) nr 1 (poniżej wskazano liczbę punktów, które można 

uzyskać w ramach każdego kryterium): 

 

Cena (C) - waga - od 0 do 93 pkt 

Skrócenie czasu odbierania odpadów (SK) - waga - od 0 do 4 pkt 

Częstotliwość mycia i dezynfekcji pojazdów (M) - waga - od 0 do 3 pkt 

 

Łączna ilość punktów badanej oferty niepodlegającej odrzuceniu (P) zostanie obliczona 

dla Zadania (Sektora) nr 1 poprzez zsumowanie punktów uzyskanych w ramach 

kryterium cena (C), w ramach kryterium skrócenia czasu odbioru odpadów (SK) 

i w ramach kryterium zwiększenia częstotliwości mycia i dezynfekcji pojazdów do 

bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek) (M), zgodnie z wzorem: 

 

P = C + SK + M 

 

Maksymalna ilość punktów (P), jaką może uzyskać oferta niepodlegająca odrzuceniu, to 

100 pkt. 

 

24.1.2. Kryterium ceny (C):  

 

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, 

otrzyma 93 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy – odpowiednio mniej punktów. 

 

pkt
C

C
C

b

]93[*min=  

 

C - ilość punktów w kryterium cena, 

Cmin - najniższa cena ze wszystkich badanych ofert niepodlegających odrzuceniu, 

Cb - cena badanej oferty. 

 

24.1.3. Kryterium skrócenia czasu odbioru odpadów (SK):  

 

Wykonawca, który zaproponuje skrócenie czasu odbioru odpadów w części Dzielnicy I 

Stare Miasto w obrębie Plant w stosunku do godzin odbioru określonych w SWZ jako 

obowiązkowe dla Sektora I otrzyma następującą ilość punktów w ramach kryterium SK:  

a) za zadeklarowanie odbioru całości odpadów w godzinach 6.00-10.00 – oferta 

Wykonawcy otrzyma 0 pkt,  

b) za zadeklarowanie odbioru całości odpadów w godzinach 6.00-9.30 – oferta 

Wykonawcy otrzyma 2 pkt, 
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c) za zadeklarowanie odbioru całości odpadów w godzinach 6.00-9.00 – oferta 

Wykonawcy otrzyma 4 pkt. 

 

24.1.4. Kryterium częstotliwości mycia i dezynfekcji pojazdów do odbierania odpadów 

komunalnych (M):  

 

Wykonawca, który zaoferuje zwiększenie częstotliwości mycia i dezynfekcji każdego 

pojazdu do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarki) w okresie letnim (tj. w okresie 18 

tygodni liczonych od ostatniego poniedziałku przypadającego przed dniem 1 czerwca 

2022, 2023 lub 2024 roku) - w stosunku do częstotliwości mycia i dezynfekcji 

określonych w pkt. 6.10 OPZ, otrzyma następującą ilość punktów w ramach kryterium 

M: 

a) jeżeli Wykonawca nie zaoferuje zwiększenia częstotliwości mycia i dezynfekcji 

każdego pojazdu do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarki) w stosunku do 

minimalnej wymaganej częstotliwości zgodnie z pkt. 6.10 OPZ (1 raz na każdy 

tydzień) – oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt., 

b) jeżeli Wykonawca zaoferuje zwiększenie częstotliwości mycia i dezynfekcji każdego 

pojazdu do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarki) w stosunku do minimalnej 

wymaganej częstotliwości zgodnie z pkt. 6.10 OPZ (1 raz na każdy tydzień), 

o 1 (jedno) dodatkowe mycie i dezynfekcję, tj. zaoferuje częstotliwość mycia 

i dezynfekcji każdego pojazdu do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarki) 2 (dwa) 

razy na każdy tydzień – oferta Wykonawcy otrzyma 0,75 pkt.,  

c) jeżeli Wykonawca zaoferuje zwiększenie częstotliwości mycia i dezynfekcji każdego 

pojazdu do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarki) w stosunku do minimalnej 

wymaganej częstotliwości zgodnie z pkt. 6.10 OPZ (1 raz na każdy tydzień), 

o 2 (dwa) dodatkowe mycia i dezynfekcje, tj. zaoferuje częstotliwość mycia 

i dezynfekcji każdego pojazdu do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarki) 3 (trzy) 

razy na każdy tydzień – oferta Wykonawcy otrzyma 1,5 pkt.,   

d) jeżeli Wykonawca zaoferuje zwiększenie częstotliwości mycia i dezynfekcji każdego 

pojazdu do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarki) w stosunku do minimalnej 

wymaganej częstotliwości zgodnie z pkt. 6.10 OPZ (1 raz na każdy tydzień), 

o 3 (trzy) dodatkowe mycia i dezynfekcje, tj. zaoferuje częstotliwość mycia 

i dezynfekcji każdego pojazdu do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarki) 4 (cztery) 

razy na każdy tydzień – oferta Wykonawcy otrzyma 2,25 pkt.,   

e) jeżeli Wykonawca zaoferuje zwiększenie częstotliwości mycia i dezynfekcji każdego 

pojazdu do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarki) w stosunku do minimalnej 

wymaganej częstotliwości zgodnie z pkt. 6.10 OPZ (1 raz na każdy tydzień), 

o 4 (cztery) dodatkowe mycia i dezynfekcje, tj. zaoferuje częstotliwość mycia 

i dezynfekcji każdego pojazdu do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarki) 5 (pięć) 

razy na każdy tydzień – oferta Wykonawcy otrzyma 3 pkt.,   

przy czym dla powyższego kryterium uwzględnia się wyłącznie jedno mycie 

i dezynfekcję każdego pojazdu na dzień. 

 

24.2. Opis kryteriów wyboru oferty Wykonawcy dla każdego z pozostałych Zadań 

(Sektorów), tj. nr 2, nr 3, nr 4 oraz nr 5. 

 

24.2.1. Ogóle zasady oceny ofert. 

 

Zamawiający udzieli zamówienia na realizację poszczególnych Zadań (Sektorów) 

Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym 
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w ustawie Pzp, SWZ i zostanie oceniona, dla danego Zadania (Sektora), jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane poniżej kryteria dotyczące poszczególnych Zadań 

(Sektorów) (poniżej wskazano liczbę punktów, które można uzyskać w ramach każdego 

kryterium): 

 

Cena (C) - waga - od 0 do 97 pkt 

Częstotliwość mycia i dezynfekcji pojazdów (M) - waga - od 0 do 3 pkt 

 

Łączna ilość punktów badanej oferty niepodlegającej odrzuceniu (P) zostanie obliczona 

dla poszczególnych Zadań (Sektorów) poprzez zsumowanie punktów uzyskanych 

w ramach kryterium cena (C) i w ramach kryterium zwiększenia częstotliwości mycia 

i dezynfekcji pojazdów do odbierania odpadów komunalnych (M), zgodnie z wzorem: 

 

P = C + M 

 

Maksymalna ilość punktów (P), jaką może uzyskać oferta niepodlegające odrzuceniu, to 

100 pkt. 

 

24.2.2. Kryterium ceny (C):  

 

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, 

otrzyma 97 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy – odpowiednio mniej punktów. 

 

pkt
C

C
C

b

]97[*min=  

 

C -  ilość punktów w kryterium cena, 

Cmin -  najniższa cena ze wszystkich badanych ofert niepodlegających odrzuceniu, 

Cb -  cena badanej oferty. 

 

24.2.3. Kryterium częstotliwości mycia i dezynfekcji pojazdów do odbierania odpadów 

komunalnych (M): 

 

Wykonawca, który zaoferuje zwiększenie częstotliwości mycia i dezynfekcji każdego 

pojazdu do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarki) w okresie letnim (tj. w okresie 18 

tygodni liczonych od ostatniego poniedziałku przypadającego przed dniem 1 czerwca 

2022, 2023 lub 2024 roku) - w stosunku do częstotliwości mycia i dezynfekcji 

określonych w pkt. 6.10 OPZ, otrzyma następującą ilość punktów w ramach kryterium 

M:  

a) jeżeli Wykonawca nie zaoferuje zwiększenia częstotliwości mycia i dezynfekcji 

każdego pojazdu do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarki) w stosunku do 

minimalnej wymaganej częstotliwości zgodnie z pkt. 6.10 OPZ (1 raz na każdy 

tydzień) – oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt. 

b) jeżeli Wykonawca zaoferuje zwiększenie częstotliwości mycia i dezynfekcji każdego 

pojazdu do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarki) w stosunku do minimalnej 

wymaganej częstotliwości zgodnie z pkt. 6.10 OPZ (1 raz na każdy tydzień), 

o 1 (jedno) dodatkowe mycie i dezynfekcję, tj. zaoferuje częstotliwość mycia 

i dezynfekcji każdego pojazdu do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarki) 2 (dwa) 

razy na każdy tydzień – oferta Wykonawcy otrzyma 0,75 pkt.  
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c) jeżeli Wykonawca zaoferuje zwiększenie częstotliwości mycia i dezynfekcji każdego 

pojazdu do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarki)w stosunku do minimalnej 

wymaganej częstotliwości zgodnie z pkt. 6.10 OPZ (1 raz na każdy tydzień), 

o 2 (dwa) dodatkowe mycia i dezynfekcje, tj. zaoferuje częstotliwość mycia 

i dezynfekcji każdego pojazdu do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarki) 3 (trzy) 

razy na każdy tydzień – oferta Wykonawcy otrzyma 1,5 pkt.   

d) jeżeli Wykonawca zaoferuje zwiększenie częstotliwości mycia i dezynfekcji każdego 

pojazdu do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarki) w stosunku do minimalnej 

wymaganej częstotliwości zgodnie z pkt. 6.10 OPZ (1 raz na każdy tydzień), 

o 3 (trzy) dodatkowe mycia i dezynfekcje, tj. zaoferuje częstotliwość mycia 

i dezynfekcji każdego pojazdu do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarki) 4 (cztery) 

razy na każdy tydzień – oferta Wykonawcy otrzyma 2,25 pkt.   

e) jeżeli Wykonawca zaoferuje zwiększenie częstotliwości mycia i dezynfekcji każdego 

pojazdu do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarki) w stosunku do minimalnej 

wymaganej częstotliwości zgodnie z pkt. 6.10 OPZ (1 raz na każdy tydzień), 

o 4 (cztery) dodatkowe mycia i dezynfekcje, tj. zaoferuje częstotliwość mycia 

i dezynfekcji każdego pojazdu do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarki) 5 (pięć) 

razy na każdy tydzień – oferta Wykonawcy otrzyma 3 pkt.   

przy czym dla powyższego kryterium uwzględnia się wyłącznie jedno mycie 

i dezynfekcję każdego pojazdu na dzień. 

 

25. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

a) Zamawiający udzieli zamówienia (odpowiednio dla Zadania (Sektora)) Wykonawcy, 

którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie 

Pzp, SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria określone 

w pkt. 24 SWZ. 

b) Zamawiający określi i poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana 

jako najkorzystniejsza o terminie zawarcia umowy z Wykonawcą.  

c) Umowa z wybranym Wykonawcą (odpowiednio dla Zadania (Sektora)) winna być 

zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze ofert (z uwzględnieniem art. 577 Pzp). Zamawiający może zawrzeć umowy 

w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego powyżej, 

jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia (odpowiednio dla Zadania 

(Sektora)) została złożona tylko jedna oferta. 

d) Umowa z wybranym Wykonawcą (odpowiednio dla Zadania (Sektora)) zostanie 

zawarta w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu w Krakowie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

e) Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią 

Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

26. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

26.1. Obowiązek wniesienia zabezpieczenia. 

 

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

(odpowiednio dla Zadania (Sektora)). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
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służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

 

26.2. Wysokość zabezpieczenia. 

 

Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w wysokości 1 (jeden) % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie (odpowiednio dla 

Zadania (Sektora)). 

 

26.3. Termin wniesienia zabezpieczenia. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy. 

 

26.4. Forma wniesienia zabezpieczenia. 

 

26.4.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione, według wyboru 

Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, 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 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

 

26.4.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno jednoznacznie identyfikować 

Zadanie (Sektor), którego dotyczy. 

 

26.5. Zabezpieczenie w formie pieniężnej. 

 

a) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca 

wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

Zabezpieczenie wpłacone w formie przelewu uznawane jest za wniesione z chwilą 

uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 

b) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

c) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym.  

d) Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami 

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

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

26.6. Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 

 

Jeżeli zabezpieczenie udzielone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

wówczas z gwarancji powinno winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie do dnia 30 kwietnia 2025 roku, zobowiązanie 
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gwaranta do wypłaty Zamawiającemu kwoty do pełnej wysokości zabezpieczenia, jeżeli 

Zamawiający oświadczy, iż Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę. 

 

26.7. Zwrot zabezpieczenia. 

 

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane - zgodnie z § 12 ust. 4 projektu 

umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 

 

27. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 

umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 

w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

 

Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę na warunkach określonych w projekcie 

umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.  Dla każdego z Zadań (Sektorów) zostanie 

zawarta odrębna umowa. 

 

28. Przedstawienie przez Wykonawcę dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. 

 

28.1. Przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany będzie do: 

a) przedłożenia kserokopii dowodów rejestracyjnych wszystkich pojazdów, którymi 

Wykonawca będzie wykonywał Umowę, a dla pojazdów spełniających wymagania 

EURO 6, również kserokopię potwierdzenia spełnienia tych wymagań, 

b) oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa 

w pkt. 7 SWZ, 

według stanu na dzień złożenia kserokopii dokumentów lub oświadczeń. 

 

Jeżeli w trakcie realizacji umowy ulegną zmianie informacje, o których mowa w pkt. 28. 

SWZ, przed rozpoczęciem świadczenia usług z wykorzystaniem innych pojazdów lub 

osób, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kserokopii 

dokumentów lub oświadczeń (zgodnych z pkt. 8.3.2. lit. a) OPZ) zawierających 

zmienione informacje. 

 

28.2. Przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu: 

a) kopii umowy zawartej przez Wykonawcę z podmiotem prowadzącym Instalację 

Komunalną wskazaną przez Wykonawcę zgodnie z pkt. 4.6.10 OPZ, której 

przedmiotem jest przetwarzanie niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 

20 03 01 w okresie, który obejmuje okres co najmniej od 1 maja do 30 września 2022 

roku oraz w ilości nie mniejszej niż wskazana w pkt. 4 OPZ dla danego Zadania 

(Sektora), 

b) kopii umowę zawartą przez Wykonawcę z podmiotem prowadzącym instalację do 

przetwarzania odpadów wskazaną przez Wykonawcę zgodnie z pkt. 4.6.10 OPZ, 

której przedmiotem jest przetwarzanie Bioodpadów kuchennych o kodzie 20 01 08 

w okresie co najmniej od 1 kwietnia 2022 do 31 grudnia 2022 roku w ilości nie 

mniejszej niż wskazana przez Wykonawcę jako przewidziana przez Wykonawcę do 

zagospodarowania w tej instalacji dla danego Zadania (Sektora), 
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przy czym jeżeli oferta składana jest przez konsorcjum, a odpady odbierane przez jednego 

członka konsorcjum będą przetwarzane przez innego członka konsorcjum, wówczas 

należy przedstawić odpowiednie porozumienie w przedmiocie przetwarzania odpadów 

pomiędzy tymi członkami konsorcjum. 

 

29. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów Pzp. 

2) 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 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 

albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem 

zaufanym. 

4) Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie 

elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało 

ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania 

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, wobec treści ogłoszenia 

wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 

dokumentów zamówienia odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 

dokumentów zamówienia na stronie internetowej, zaś wobec innych czynności niż 

określone w art. 515 ust. 1 i ust. 2 Pzp wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

6) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

7) Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale 

IX „Środki ochrony prawnej” Pzp. 

 

30. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp. 

 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 

Pzp (do 100 % wartości zamówienia podstawowego). Przez „podobne usługi” 

Zamawiający rozumie usługi takie, jak stanowiące Przedmiot Zamówienia zgodnie z pkt. 

4.2 SWZ. Zakres powyższego zamówienia będzie obejmował ilość odpadów 

odpowiadającą ilości odpadów odebranych lub odpowiednio odebranych 

i zagospodarowanych przez Wykonawcę w wykonaniu umowy zawartej w wyniku 
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udzielenia zamówienia w niniejszym postępowaniu, przy czym ilość ta powiększona o 10 

% będzie stanowiła maksymalną ilość odpadów, jaką Wykonawca zobowiązany będzie 

odebrać lub odpowiednio odebrać i zagospodarować. Zamówienie może dotyczyć 

wszystkich lub niektórych rodzajów odpadów, rodzajów nieruchomości, lub Sektorów 

(wskazanych w pkt. 4.35 SWZ). Wykonawca zaoferuje Zamawiającemu standard usług 

nie gorszy niż objęty niniejszym zamówieniem. Umowa zostanie zawarta na okres 

upływający nie później niż w dniu do trzech lat przypadających po dniu 31 marca 2025 

2028 roku. Jeżeli umowa będzie przewidywać świadczenie usług przez zostanie zawarta 

na okres krótszy niż trzy lata, wówczas maksymalna ilość odpadów, o której mowa 

powyżej, zostanie proporcjonalnie pomniejszona. Zamówienie, o którym mowa w art. 

214 ust. 1 pkt. 7 Pzp, zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury w trybie 

zamówienia z wolnej ręki. Zamawiający przeprowadzi z Wykonawcą negocjacje 

dotyczące warunków zawarcia umowy. Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności 

cena świadczenia przez Wykonawcę usług. Wykonawca zobowiązany będzie do 

wskazania, że spełnia określone w pkt. 10 SWZ warunki udziału w postępowaniu, że brak 

jest wskazanych w pkt. 9 SWZ podstaw do wykluczenia go, a ponadto, że usługi spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego w pkt. 4.4.7 SWZ, poprzez przedstawienie 

podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych. Postanowienia SWZ dotyczące 

podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych stosowane będą odpowiednio, 

tj. w szczególności powinny odpowiednie dla okresu kiedy z uwzględnieniem tego, że 

umowa zawarta w wyniku udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 

Pzp, będzie obowiązywać po dniu 31 marca 2025 roku. Przed podpisaniem umowy 

Wykonawca przedstawia również dokumenty, o których mowa w pkt. 28 SWZ. 

 

31. Pozostałe informacje: 

 

a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

b) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

c) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 

d) Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej. 

e) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

f) Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania 

kluczowych zadań zgodnie z art. 60 Pzp. 

 

32. Ochrona danych osobowych: 

 

32.1. Informacja dla osób fizycznych, których dane osobowe Zmawiający pozyska 

bezpośrednio od nich w toku udzielania niniejszego zamówienia. 

 

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:  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-

mail: mpo@mpo.krakow.pl. 



„Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w sektorach od I do V na terenie Gminy 

Miejskiej Kraków i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów oraz zagospodarowanie wybranych odpadów” 

 37 

• Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 

w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o. jest Inspektor Ochrony Danych 

dostępny pod adresem: iod@mpo.krakow.pl; 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych 

w sektorach od I do V na terenie Gminy Miejskiej Kraków i ich transport do instalacji 

przetwarzania odpadów oraz zagospodarowanie wybranych odpadów” nr sprawy: 

TZ/EG/29/2021, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 

74 ust. 1 Pzp; 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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; 

• 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; 

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• 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; 

• 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: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 

podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** 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. 

 

32.2. Zobowiązanie Wykonawcy do złożenia oświadczenia o wypełnieniu obowiązków 

informacyjnych. 

 

mailto:iod@mpo.krakow.pl
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Wykonawca składa razem z ofertą oświadczenie o wypełnieniu obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO. Wzór oświadczenia stanowi 

część formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. 

 

33. Wykaz załączników: 

 

1. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1, 

2. Formularz Oferty  – załącznik nr 2, 

3. Formularz kalkulacji cen oferty – załączniki nr  3a – 3e, 

4. Projekt umowy  – załącznik nr 4, 

5. Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej – załącznik nr 5, 

6. Wzór oświadczenia o aktualności informacji – załącznik nr 6, 

7. Wzór oświadczenia obejmującego wykaz usług i pojazdów - załącznik nr 7, 

8. Harmonogramy – załącznik nr 8. 

 

 

Kraków, dnia 30 listopada 2021 roku. 

 

(podpis kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej) 


