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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:498649-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi transportu odpadów
2022/S 176-498649

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Nowohucka 1
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-580
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Wolnik
E-mail: zp@mpo.krakow.pl 
Tel.:  +48 126462202
Faks:  +48 126462350
Adresy internetowe:
Główny adres: https://mpo.krakow.pl/pl/main

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://mpo-krakow.logintrade.net.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://mpo-krakow.logintrade.net.

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych pojazdami samowyładowczymi typu „wanna” z Centrum 
Ekologicznego Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40 w Krakowie do ZTPO przy ul. Giedroycia 23 w Krako

II.1.2) Główny kod CPV
90512000 Usługi transportu odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Zakres przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania i transportu odpadów o kodach: 19 12 12 i 20 03 01 pojazdami 
samowyładowczymi typu „wanna” z Centrum ekologicznego Barycz przy
ul. Krzemienieckiej 40 w Krakowie do ZTPO przy ul. Giedroycia 23, 31-981 Kraków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SWZ.
Miejscem świadczenia usługi:
Gmina Miejska Kraków.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miejska Kraków.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania i transportu odpadów o kodach: 19 12 12 i 20 03 01 pojazdami 
samowyładowczymi typu „wanna” z Centrum ekologicznego Barycz przy
ul. Krzemienieckiej 40 w Krakowie do ZTPO przy ul. Giedroycia 23, 31-981 Kraków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SWZ.
Miejscem świadczenia usługi:
Gmina Miejska Kraków.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy – z zastrzeżeniem 
postanowień § 6 ust. 7 zał. nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa, w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (na zasadach określonych w pkt 4 SWZ).
3. Zamawiający w postępowaniu zastosuje procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie:
a) art. 108. ust. 1 pkt. 1 - 6 ustawy Pzp.
b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 835 
ze zm.)
c) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających 
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 
1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie 
zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)
2. Zamawiający przewiduje także wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie:
a) art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp;
b) art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp;
c) art. 109 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp;
d) art. 109 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.
3. Stosowanie do art. 110 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na 
każdym etapie postepowania o udzielnie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp
4. O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają 
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów tj. są wpisani jako transportujący odpady o kodach:
19 12 12 i 20 03 01 do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 
gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy o 
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 699).
5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień 
złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z 
postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 7 SWZ, w postaci:
- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
* art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
* art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego,
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia 
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej. Zamawiający zaleca sporządzenie oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 6 a) do 
SWZ.
- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z 
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zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio 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;
Uwaga! ciąg dalszy w III.1.2 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w 
odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższej niż 1 000 000 zł,
- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000 zł.
Ocena spełniania przez Wykonawcę ww. warunków uczestnictwa nastąpi na podstawie przedłożonych 
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 9 SWZ.
2. Uwaga
Ciąg dalszy pkt 4 z III.1.1 Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem 
do rejestru zawodowego lub handlowego
- zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału 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 ustawy Pzp, 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 Zamawiający żąda złożenia 
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;
- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
- oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9 a) 
SWZ, w zakresie postaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:
* art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
* art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka zapobiegawczego,
* art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
* art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 
835),
* art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w 
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w 
brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 
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dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 
(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1),
* art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, 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 (t.j. Dz. U. z 
2022 r. poz. 1512),
*art. 109 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp,
* art. 109 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamawiający zaleca sporządzenie oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 6 b) do SWZ.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, iż Wykonawca spełnia warunki uczestnictwa, o których 
mowa w 8 SWZ, w postaci:
Uwaga! ciąg dalszy w Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
- pochodzącego od marszałka województwa zawiadomienia o nadaniu Wykonawcy numeru rejestrowego 
jako transportującemu odpady w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 
gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa na podstawie art. 49 ust. 1 Ustawy 
o odpadach. Przez pojęcie „jako transportującemu odpady” Zamawiający rozumie Wykonawcę posiadającego 
zaktualizowane dane w ww. rejestrze w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 12 12 i 20 03 01;
- dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną, o której mowa w pkt. 8 
SWZ;
- informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed 
jej złożeniem;
- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego 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 miesięcy. Zamawiający zaleca sporządzenie wykazu zgodnie ze wzorem 
stanowiącym zał. nr 4 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi 
wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie usług zobowiązany jest podać jedynie te usługi w których 
wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
- wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania 
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Zamawiający zaleca sporządzenie wykazu zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 5 do SWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają 
odpowiednią zdolność techniczną lub zawodowej tj.:
- wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, usługę porównywalną. Przez usługę porównywalną Zamawiający 
rozumie świadczenie usługi transportowej pojazdami samowyładowczymi typu „wanna” o długości każdego 
zestawu nie krótszym niż 14 m (+/- 1 m) w których rozładunek następował na terenie zamkniętej hali do bunkra 
zasypowego w systemie rampa / brama, o wartości wykonanej usługi nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł netto 
świadczonej nieprzerwalnie przez okres co najmniej 3 miesięcy,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym tj. dysponują min. 10 pojazdami samowyładowczymi typu 
„wanna”:
* z który co najmniej jeden pojazd spełnia wymogi ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i 
paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1083 ze zm.),
* pozostałe z pojazdów muszą posiadać silniki spełniającego normę spalin co najmniej Euro 6.
Uwaga !!!
Wymagane parametry każdego z ww. zestawów: długość zestawu 14 m (+/- 1 m) - cały zestaw, pojemności 
naczepy 50 – 60 m3, wysokości burty nie większej niż 2,55 m.
Ocena spełniania przez Wykonawcę ww. warunków uczestnictwa nastąpi na podstawie przedłożonych 
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 9 SWZ.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że 
Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, 
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Informacje dotyczące sposobu przekazywania Zamawiającemu Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia oraz wykaz podmiotowych środków dowodowych:
a) Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”), 
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). Zamawiający udostępni Wykonawcy JEDZ celem wypełnienia.
b) Oświadczenie, o którym mowa w lit. a), stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane 
przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania na podstawie:
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 835 
ze zm.)
- art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających 
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 
1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie 
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zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).
którego wzór stanowi zał. nr 6 c) oraz 6 d) do SWZ.
c) Wykonawca na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania wypełnia JEDZ w części I, część II, 
część III.
d) Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu wypełnia JEDZ w 
części IV JEDZ „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”.
e) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w 
lit. a), składa każdy z wykonawców. 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.
f) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w lit. a), 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.
g) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. 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.
h) Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna pod link https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-
publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
i) Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem 
jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 
2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje 
ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi 
zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi 
bezpieczeństwa określone w ustawie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura ograniczona

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/10/2022
Czas lokalny: 10:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/01/2023

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający stosowanie do treści art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do 
umowy w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia („JEDZ”), o którym mowa w pkt. 9 SWZ;
- wypełniony i podpisany formularz oferty – zał. nr 4 do SWZ;
- oświadczenia, o których mowa w pkt. 9 b) tiret 1 oraz tirt 2 SWZ.
- wypełniony formularz kalkulacji ceny oferty – wg zał. nr 7 do SWZ,
- dowód wniesienia wadium.
3. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia kluczowych części zamówienia podwykonawcom. Przez kluczowe 
części zamówienia Zamawiający rozumie czynność transportu odpadów z Centrum Ekologicznego Barycz przy 
ul. Krzemienieckiej 40 w Krakowie do ZTPO przy ul. Giedroycia 23 w Krakowie.
4. Zamawiający żąda, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie stosunku pracy wszystkie 
osoby kierujące pojazdami typu wanna, którymi Wykonawca będzie świadczył przedmiotową usługę.
Zamawiający w okresie realizacji przedmiotu zamówienia będzie weryfikował zatrudnienie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiący zał. nr 2 do SWZ.
5. Informacje na temat komunikacji między zamawiającym a wykonawcami zawiera pkt 10 SWZ.
6. Wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia oraz udostępniania 
zasobów zostały podane w pkt 8 SWZ.
7. Informacje o RODO zawiera pkt 25 SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36/ Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
Tel.:  +48 226958504
Faks:  +48 226958111
Adres internetowy: https://sp.prokuratoria.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/09/2022
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