
 
 
 

 

 

 

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  

 

Nr sprawy: TZ/EG/2/2022 

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 

zwana dalej „SWZ” 

 

dla 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego 

 

o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 215 000 euro 

  

na 

 

„Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” 

Zakład Recyklingu Tworzyw Sztucznych 

- instalacja przygotowania odpadów tworzyw sztucznych do recyklingu - 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie 

z postanowieniami  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) 

 

 

 

  
Kraków, luty 2022 r. 
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I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.  

31 - 580 Kraków 

ul. Nowohucka 1 

Polska  

NIP:         675 000 65 47 

REGON:        350641392 

Numer  telefonu:        +48 12 64 62 202 

numer faxu:         +48  12 64 62 350 

adres internetowy Zamawiającego:    www.mpo.krakow.pl 

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://mpo-krakow.logintrade.net 

adres poczty elektronicznej:     beata.wolnik@mpo.krakow.pl 

Przedsiębiorstwo pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500. 

 

II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Przetarg nieograniczony w oparciu o przepisy ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

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

przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 215 000 euro. 

 

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Rodzaj zamówienia - dostawa, usługa 

CPV   - 42000000-6  Maszyny przemysłowe 

     - 51500000-7 Usługi instalowania maszyn i urządzeń  

 

 

2. Zakres przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia stanowi kompletna w pełni zmechanizowana i zautomatyzowana 

instalacja przygotowania (poprzez proces sortowania) odpadów tworzyw sztucznych – folii PE 

do  recyklingu i w szczególności obejmuje: 

 zaprojektowanie technologii,  

 dostawy i montaż wyposażenia technologicznego,  

 szkolenie personelu Zamawiającego,  

 rozruch i ruch próbny instalacji, 
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 przeglądy i usługi serwisowe w okresie gwarancji jakości, 

 zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia 

podczas realizacji całego przedsięwzięcia. 

 

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach zadania inwestycyjnego Budowa Zakładu 

Recyklingu Tworzyw Sztucznych wchodzącego w zakres zamierzenia inwestycyjnego 

p.n. „Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie”.  

 

3. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia: 

działka nr 1/169, obręb 20, Kraków Nowa Huta o powierzchni 6,7739 ha zlokalizowanej w 

obrębie dawnej Huty im. Sendzimira, na terenie przynależnym do Dzielnicy XVIII Nowa Huta.  

  Działka stanowi własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o. o. w  Krakowie. 

Opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SWZ. 

 

4. Podział przedmiotu zamówienia na części: 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, informuje, iż nie dokonał podziału 

zamówienia na części gdyż jego specyfika nie pozwala na wyodrębnienie dwóch (lub więcej) 

części. Przedmiot zamówienia stanowi zespół maszyn i urządzeń stanowiących jedną 

integralną linię technologiczną i wzajemnie oddziałujących na siebie a co za tym idzie jest 

niepodzielny na części, gdyż ze względów technicznych, organizacyjnych oraz ekonomicznych 

tworzy nierozerwalną całość.  

 

5. Gwarancja jakości: 

Zamawiający żąda aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na 

okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia. 

W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości krótszego niż wyżej 

wymagany, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 

 

Zamawiający żąda aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na 

okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia. 
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W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, oferta 

Wykonawcy zostanie odrzucona. 

 

6. Kluczowe zadania: 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy Pzp, nie zastrzega obowiązku osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.  

 

7. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę: 

Zamawiający żąda aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie stosunku 

pracy osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1320 ze zm.).  

Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie stosunku 

pracy osoby wykonujące następujące czynności: 

a) montaż linii technologicznej sortowni, 

b) kierowanie pracami montażowymi linii technologicznej sortowni, 

c) rozruch technologiczny instalacji; 

Powyższy wymóg nie dotyczy osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie w rozumieniu art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 

z 2021 poz. 2351 ze zm.). 

Sposób weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w 

zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych 

osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań został określony w zał. nr 2  do SWZ. 

 

8. Równoważność: 

 W przypadku, gdy Zamawiający w SWZ odniósł się do znaków towarowych, patentów, 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza 

oferowanie produktów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych od określonych w SWZ. Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem, że posiadają cechy, parametry, 

nie gorsze niż opisane w SWZ, z zachowaniem tych samych standardów technicznych, 
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technologicznych i jakościowych. Wykazanie równoważności spoczywa na 

Wykonawcy. W sytuacji gdy Wykonawca zamierza zastosować równoważne 

materiały, produkty, urządzenia niż podane w SWZ winien dołączyć do oferty wykaz 

zawierający materiały zawarte w SWZ oraz podać ich równoważniki (nazwy 

materiałów zaproponowanych w ofercie) wraz z załączeniem charakterystyk oraz 

dokumentów potwierdzających równoważność zaproponowanych materiałów.  

Wskazanie przez Zamawiającego znaków towarowych, patentów, pochodzenia, 

źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego Wykonawcę ma na celu jedynie przybliżyć 

wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i 

zrozumiałych określeń. Każdorazowo, gdy wskazana jest w SWZ taka informacja, 

należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Za 

kryterium uznania bądź nieuznania przez Zamawiającego równoważności 

oferowanego produktu względem produktu wskazanego w opisie przedmiotu 

zamówienia uważa się przy tym istotne cechy produktu opisane w SWZ. 

 W przypadku, gdy Zamawiający użył w SWZ odniesienie do norm, europejskich ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 

odniesienia te należy rozumieć jako przykładowe a Zamawiający dopuszcza w każdym 

przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ w 

zakresie cech i wymagań, o których mowa powyżej. 

 

9. Informacje dodatkowe: 

 Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych. 

 Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

 Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji 

lokalnej, o której mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp. 

 Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej.  

 Zamawiający stosowanie do treści art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość 

wprowadzenia zmian do umowy na zasadach określonych w projekcie umowy 

stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.  

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

wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp 

 Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o 

których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.  

 

IV.INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST.1 PKT 8, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ.  

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 

ustawy Pzp.  

 

V.TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

od daty podpisania umowy do 31. 10. 2023 r. – z zastrzeżeniem postanowień zawartych w projekcie 

umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.  

 

VI.INFORMACJĘ O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH: 

1) Zamawiający żąda załączenia przez Wykonawcę do oferty poniższych przedmiotowych 

środków dowodowych: 

a) opis rozwiązań technicznych i technologicznych, systemu automatyki i sterowania, 

konstrukcyjnych i materiałowych wraz ze schematem technologicznym kompletnej w 

pełni zmechanizowanej i zautomatyzowanej instalacji przygotowania (poprzez proces 

sortowania) odpadów tworzyw sztucznych – folii PE do recyklingu i wykazem 

proponowanych urządzeń, maszyn, osprzętu, aparatury kontrolno- pomiarowej, 

automatycznego systemu sterowania z uwzględnieniem gabarytów hali wskazanych w 

zał. nr 1 do SWZ; 

b) obliczenia technologiczne przepływu masowego przez wszystkie kluczowe urządzenia 

technologiczne; 

c) dane dotyczące zapotrzebowania instalacji na media, co najmniej dla zakresów: energii 

elektrycznej, powietrza technologicznego i wody; 

d) dane dotyczące emisji zanieczyszczeń w zakresie powietrza, ścieków oraz poziomu hałasu 

e) wypełnione formularze danych technicznych maszyn i urządzeń zgodnie ze wzorem 

stanowiącym zał. nr 9 do SWZ; 
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2) Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do przedmiotowych środków dowodowych, o którym 

mowa w pkt. 1 lit. a) – e) będzie miała zastosowanie procedura, o której mowa w art. 107 

ust. 2 ustawy Pzp. 

 

VII.PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 ORAZ 109 UST. 1 USTAWY PZP: 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie: 

 art. 108 ust. 1 pkt. 1 – 6 ustawy Pzp, 

 art. 108 ust. 2 ustawy Pzp. 

Zamawiający przewiduje także wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie: 

 art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp; 

 art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp; 

 art. 109 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp; 

 art. 109 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. 

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. 

 

VIII.INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA: 

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

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym lecz Zamawiający nie precyzuje 

szczegółowych warunków uczestnictwa w tym zakresie; 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów lecz Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków 

uczestnictwa w tym zakresie; 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej lecz Zamawiający nie precyzuje szczegółowych 

warunków uczestnictwa w tym zakresie; 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 

- w okresie ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonali jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie 

projektu technologicznego, w oparciu o który została zrealizowana dostawa, montaż i 

rozruch instalacji do sortowania tzw. frakcji płaskiej –  lekkiej tworzyw sztucznych (folii) (w 
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pełni zautomatyzowanej i zmechanizowanej). Zamawiający wymaga aby instalacja, o której 

mowa w zdaniu poprzednim, charakteryzowała się wysoką wydajnością i efektywnością 

pozwalającą na przetwarzanie co najmniej 2,5 Mg/godz. i co najmniej 8 000 Mg/rok 

odpadów tzw. fakcji suchej – płaskiej tworzyw sztucznych (folii) w której zastosowano co 

najmniej następujące urządzenia: sito wibracyjne kaskadowe, separatory metali żelaznych, 

separatory optyczne, itp. 

b) o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który skieruje do realizacji 

przedmiotu zamówienia: 

- osobę, która będzie pełnić funkcję projektanta technologa posiadającą wykształcenie 

wyższe techniczne i co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe przy projektowaniu 

technologii sortowania odpadów komunalnych (tworzyw sztucznych) z zastosowaniem 

separatorów optycznych, 

- osobę, która będzie pełnić funkcję projektanta – konstruktora budowy maszyn i urządzeń 

posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, co najmniej 3 - letnie doświadczenie 

zawodowe przy projektowaniu maszyn i urządzeń oraz uczestniczyła w wykonaniu co 

najmniej jednej dokumentacji projektowych urządzeń dla instalacji do sortowania 

odpadów komunalnych (tworzyw sztucznych), 

- osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika montażu linii technologicznej sortowni 

posiadającą wykształcenie wyższe techniczne i co najmniej 3 - letnie doświadczenie w 

montażu linii technologicznej sortowania odpadów wyposażonej w urządzenia do 

automatycznego wydzielania poszczególnych różnych frakcji, 

- osobę, która będzie pełnić funkcję specjalisty ds. rozruchów technologicznych posiadającą 

wykształcenie wyższe techniczne i co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w 

uruchamianiu i nadzorowaniu rozruchu linii do automatycznego sortowania odpadów 

komunalnych tj. doświadczenie w prowadzeniu rozruchu dla linii wyposażonej w 

separatory optyczne. 

 

Jeżeli w trakcie realizacji Umowy nastąpi zmiana albo rezygnacja z osób wskazanych w wykazie 

osób jako kluczowy personel dedykowany do realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest 

zobowiązany uzasadnić Zamawiającemu, iż proponowana nowa osoba spełnia warunki udziału 

w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
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2. Opis wymagań dla zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w Rozdziale VIII 

pkt. 1.4.a) SWZ: 

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług wykonywanych 

wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas w wykazie dostaw/usług zobowiązany jest podać 

jedynie te dostawy/usługi w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył. 

 

3. Opis wymagań dla zdolności technicznej lub zawodowej osób (specjalistów), o których mowa w 

Rozdziale VIII pkt. 1.4.b) SWZ: 

1) Wymagany okresy doświadczenia zawodowego osób, należy liczyć do upływu terminu 

składania ofert. Wymagany okres doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres 

wykonywania czynności w trakcie faktycznej realizacji usług/dostaw/robót budowlanych. 

Dane te muszą jednoznacznie wynikać z treści przedłożonego przez Wykonawcę na 

wezwanie, o którym mowa w Rozdziele IX, pkt. 11 SWZ, wykazu osób sporządzonego zgodnie 

ze wzorem stanowiącym zał. nr 5 do SWZ. W treści ww. wykazu Wykonawca zobowiązany jest 

jednoznacznie wskazać daty rozpoczęcia i zakończenia usług/dostaw/robót budowlanych, 

które wykonywał/którymi kierował. Wykazanie różnych usług/dostaw/robót budowlanych 

przebiegających w tym samym okresie czasu, zostanie potraktowane, jak wykonanie jednej 

usługi/dostawy/roboty budowlanej w danym okresie czasu, innymi słowy przyjmuje się, iż 

dublujące się okresy doświadczania zawodowego nie podlegają sumowaniu. 

2) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 

niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie, o którym mowa w art. 118 

ust. 3 ustawy Pzp.  

 

4. 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.   

 

5. Wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, o których 

mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Pzp: 

1) Zamawiający nie określa szczególnego, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w 

postępowaniu. 
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2) W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które 

dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Powyższy obowiązek dotyczy także 

Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja 

prowadzona będzie z pełnomocnikiem. 

4) Wykonawcy, składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy. 

 

6. Udostępnianie zasobów: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 

lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych.  

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.  

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy 

Pzp, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
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kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, 

których wskazane zdolności dotyczą.  

Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem Wykonawcy.  

5) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) 

realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia/wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum wykonawców) Zamawiający nie 

dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był 

członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazanego zakresu prac. Wykonawca 

ten może powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem pod 

warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w wymaganym zakresie w realizacji 

wykazanej części/elementu zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do 

Wykonawcy o wyjaśnienia, co do zakresu faktycznie i konkretnie wykonywanego 

części/elementu prac/robót oraz przedstawienia stosownych dowodów okoliczność tę 

poświadczających np. umowa konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków Wykonawcy lub 

wystawionych przez Wykonawcę faktur. 

6) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z 

Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną 

przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.  

7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 

aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

8) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o 
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na 

zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

 

7. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp: 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania badania i oceny ofert, a następnie dokonania 

kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku 

podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

IX.INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZEKAZYWANIA ZAMAWIAJĄCEMU JEDNOLITEGO 

EUROPEJSKIEGO DOKUMNETU ZAMÓWIENIA ORAZ WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW 

DOWODOWYCH: 

1. 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.  

 

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo 

zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

 

3. Wykonawca na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania wypełnia JEDZ w 

części I, część II, część III. 

 

4. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu 

wypełnia JEDZ w części IV JEDZ „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”. 

 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym 

mowa w Rozdziale IX pkt. 1, 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.  
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6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale IX pkt. 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. 

 

7. 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.  

 

8. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 

ze zm.).  

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. 

 

9. 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 Rozdziale VII SWZ, 

w postaci: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, 

b) 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; 

2) 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który 
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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 20 do SWZ. 

3) 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; 

4) 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 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 

w Rozdziale IX pkt. 1 SWZ, w zakresie postaw wykluczenia z postępowania o których mowa w: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 
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b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

c) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 

d) art. 108 ust. 2 ustawy Pzp, 

e) 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), 

f) art. 109 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, 

g) art. 109 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. 

Zamawiający zaleca sporządzenie oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr ….  

do SWZ. 

 

10. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o 

których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 4–7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w 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), 

dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia z postępowania.  

 

11. 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 VIII SWZ, w postaci: 

1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 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 zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem 

dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych 
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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 dostaw, wykonywanych 

wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie dostawy zobowiązany jest 

podać jedynie te dostawy w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający zaleca sporządzenie 

wykazu zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 5 do SWZ. 

 

12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich 

złożenia.  

 

X.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: 

1. 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 sprzętowych dla ww. Platformy Przetargowej znajdują się pod link:  

https://mpo-krakow.logintrade.net/public/instrukcje/wymagania_techniczne_20210910.pdf 

 

2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).  
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XI.WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

Osobami po stronie Zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są:  

w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Beata Wolnik 

od poniedziałku do piątku 

w godz. od 700 – 1500 

tel. +48 12 64 62 330 

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. 

 

XII.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia 28. 03. 2022 r. do 24. 06. 2022 r., przy czym pierwszym 

dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do 

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, 

nie dłuższy niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 

albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 

ofertą. 

 

XIII.Opis sposobu przygotowywania oferty: 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i 

podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawcę 

kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis 

elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. Podmioty takie są 

wpisane do rejestru Ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum 
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Certyfikacji. Lista podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

dostępna jest na stronie www.nccert.pl 

 

3. Ofertę (wraz z wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część) należy przesłać za 

pośrednictwem Platformy Przetargowej znajdującej się pod link:  

https://mpo-krakow.logintrade.net/reg,info,wymaganiatechniczne.html. 

 

4. 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 pełnomocnictwa 

(jeżeli dotyczy), informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej. 

 

5. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego 

zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego 

podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się 

ten dokument. 

 

6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

 

7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

dokonuje w przypadku: 
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- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

- przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

- innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy 

odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w 

zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

 

8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może 

dokonać również notariusz. 

 

9. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy 

Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 

dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione 

podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

10. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

dokonuje w przypadku: 

- podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 

w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 

- przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy 

Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu 

udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia; 

- pełnomocnictwa – mocodawca. 

 

11. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
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1913 ze zm.), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być 

one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.  

 

12. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 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 (ZIP).  

 

13. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów 

nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są 

łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania 

nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

Zamawiający ze swojej strony ograniczy dostęp do tych informacji oraz zapewni ochronę i 

odpowiedni sposób przechowywania zabezpieczający przed dostępem osób nieuprawnionych. 

Stosownie do brzmienia art. 18 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca wraz z przekazaniem takich 

informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

XIV.SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10:30 do dnia 28. 03. 2022 roku za  

pośrednictwem Platformy Przetargowej, o której mowa w Rozdział X pkt. 1 SWZ. 

 

2. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

 

3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób 

zmiany i wycofania oferty został opisany pod link: 
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https://mpo-

krakow.logintrade.net/public/instrukcje/instrukcja_przetarg_nieograniczony_20210706.pdf 

 

4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w szczególności załączyć: 

− Jednolity Europejski Dokument Zamówienia („JEDZ”); 

− wypełniony i podpisany formularz oferty – zał. nr 3 do SWZ; 

− przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VI pkt. 1) SWZ; 

− wypełniony formularz Wykazu cen (w tym także tabele nr 1 – 3) – wg zał. nr 8 do SWZ, 

− dowód wniesienia wadium, 

a ponadto: 

− zobowiązanie do udostępnienia zasobów, jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotów 

trzecich (jeżeli dotyczy), 

− pełnomocnictwo, jeżeli ofertę składa pełnomocnik (jeżeli dotyczy), 

− oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, 

stosowanie do treści art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – dotyczy okoliczności w których ofertę składa 

kilka podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy). 

 

XV.TERMIN OTWARCIA OFERT: 

1. Otwarcie ofert nastąpi  dnia 28. 03. 2022 roku o godz. 11:00. 

 

2. W przypadku awarii systemu (o którym mowa w Rozdziale X pkt. 1 SWZ, 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.  

 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  

 

4. 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 zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  
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- cenach zawartych w ofertach. 

 

5. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych 

walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano wartość 

doświadczenia, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

 

XVI.SPOSÓB OBLICZENIA CENY: 

1. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty stanowiącym zał. nr 3 do SWZ cenę 

oferty jako cenę brutto oraz cenę netto. Cena oferty Wykonawcy musi wynikać z załączonego 

do oferty formularza wykazu cen, którego wzór stanowi zał. nr 8 do  SWZ.  

 

2. Ceny wskazane przez Wykonawcę w tabeli, o której mowa w ust. 1 oraz formularzu oferty muszą 

być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku. 

 

3. Wszystkie ewentualne upusty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej.  

 

4. Cena oferty musi uwzględnić wszystkie koszty wynikające z treści specyfikacji warunków 

zamówienia (wraz z wszystkimi załącznikami) jak również w nich nie ujęte a bez których nie jest 

możliwe zrealizowanie przedmiotu zamówienia na warunkach tam określonych. 

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej jest wynagrodzeniem ryczałtowym i będzie płatne na 

zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.  

 

5. Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia z tytułu pomyłek, niedokładności, 

rozbieżności, braków lub innych wad wynikających z treści zał. nr 1 do SWZ, a także roszczeń o 

wypłatę jakichkolwiek zwiększonych kosztów lub płatności w odniesieniu do wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu zamówienia, jeżeli powinien je wykryć przy zapoznaniu się z 

dokumentacją przy dochowaniu należytej staranności.  

 

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN na warunkach 

określonych przez Zamawiającego w treści zał. nr 2 do SWZ (projekt umowy). 
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7. W przypadku złożona oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 685 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający 

dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 

obowiązek rozliczyć.  

 

8. W przypadku, o której mowa w pkt. 7 Wykonawca ma obowiązek:  

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego;  

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku;  

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

 

9. Zamawiający poprawia w ofercie:  

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,  

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  

4) niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

 

10. W przypadku, o którym mowa w pkt. 9.3, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni 

termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej 

poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na 

poprawienie omyłki. 

 

11. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie obowiązywania z zastrzeżeniem możliwości 

zamiany ceny na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ. 

 

12. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacjom.  
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13. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zaliczek na zasadach określonych w projekcie 

umowy stanowiącym zał. nr 2 do SWZ. 

 

XVII.OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT; 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim 

wymaganiom zawartym w ustawie Pzp, SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 

podane kryterium: 

l.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 Cena  (C) 90,00 pkt 

2 
Dodatkowe doświadczenie personelu skierowanego przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia (D) dla projektanta technologa 
5,00 pkt. 

3 Gwarancja jakości ( G ) 5,00 pkt. 

 

Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób: 

1. kryterium cena (C):  

Ocena ofert w kryterium cena ( C ) nastąpi w skali punktowej od 0 do 90,00 pkt, według poniższego 

wzoru: 

𝐶 =
𝐶

𝐶
90 𝑝𝑘𝑡. 

gdzie: 

C – ilość punktów badanej oferty 

Cmin  - najniższa cena oferty brutto ze wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu 

Cb   - cena badanej oferty brutto niepodlegających odrzuceniu 

 

2. kryterium dodatkowe doświadczenie personelu skierowanego przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia (D) tj. projektanta technologa: 

Jeżeli Wykonawca wskaże w treści pkt. 6 formularza oferty stanowiącego zał. nr 3 do SWZ, iż skieruje 

do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, osobę która będzie pełnić funkcję projektanta 

technologa posiadającego doświadczenie zawodowe, o których mowa w Rozdziale VIII pkt. 1.4 b) tiret 

1 SWZ oraz osoba ta: 

a) nie posiada dodatkowego doświadczenia (ponad minimalne doświadczenie zawodowe 

wymagane w ww. warunku uczestnictwa) – wówczas otrzyma 0,00 pkt.  
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b) posiada dodatkowe doświadczenie (ponad minimalne doświadczenie zawodowe wymagane 

w ww. warunku uczestnictwa) tj. posiada dodatkowe 12 - miesięczne doświadczenie 

zawodowe przy projektowaniu technologii sortowania odpadów komunalnych z 

zastosowaniem separatorów optycznych - wówczas otrzyma 5,00 pkt. 

 

Jeżeli Wykonawca w treści formularza oferty stanowiącego zał. nr 3 do SWZ nie wskaże osoby, którą 

skieruje do realizacji zamówienia jako projektant technolog wraz z informacją o posiadanym 

doświadczeniu zawodowym, wówczas Zamawiający w powyższym kryterium przyzna ofercie 

Wykonawcy 0,00 pkt. 

 

Zamawiający informuje, że w stosunku do kryterium oceny ofert „Dodatkowe doświadczenie 

personelu skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (D) dla projektanta technologa” 

nie będzie miał zastosowania art. 128 ustawy Pzp.  

 

3. kryterium gwarancja jakości ( G ) 

Ocena kryterium  nastąpi w skali punktowej od 0 do 5,00 pkt. 

Oferta otrzyma ilość punktów w zależności od zaoferowanego terminu gwarancji: 

− okres gwarancji 12 miesięcy –  0,00 pkt 

− okres gwarancji 24 miesięcy – 5,00 pkt 

Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości krótszego niż 12 miesięcy lub nie złożenie 

oświadczenia w zakresie oferowanego terminu gwarancji skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów 

po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert tj. (C, D, G). 

 

XVIII.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W 

CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO; 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim 

wymaganiom zawartym w ustawie Pzp, SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 

o ww. kryterium. 

 

2. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszą, Zamawiający określi termin 

i miejsce zawarcia umowy. 
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3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 10 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w pkt. 3, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. 

 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie także do: 

− wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w Rozdziale XII 

SWZ; 

− kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców, o której mowa w art. 59 ustawy Pzp (o 

ile dotyczy). 

 

XIX.PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE 

ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO; 

Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę na warunkach określonych w projekcie umowy 

stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.  

 

XX.POUCZENIE OŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY. 

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 ustawy Pzp.  

 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 

o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

 

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej.  

 

4. Szczegółowe informacje dotyczące przysługujących Wykonawcy środków ochrony prawnej 

zawiera Dział IX ustawy Pzp. 
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XXI.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE OBOWIĄZEK 

WNIESIENIA WADIUM: 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 

400 000 zł (słownie złotych: czterysta tysięcy złotych 00/100) 

 

2. Wadium należy wnieść się przed upływem terminu składania ofert.  

 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą.  

 

4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących 

formach:  

 pieniądzu;  

 gwarancjach bankowych;  

 gwarancjach ubezpieczeniowych;  

 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 (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 310, 836 i 1572).  

 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Bank Pekao SA  58 12406292 1111 0010 8664 9233 

z adnotacją: „wadium do przetargu nr TZ/EG/2/2022”  

 

6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  

 

7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.  

 

8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 

wystąpienia jednej z okoliczności:  

 upływu terminu związania ofertą;  
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 zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;  

 unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało 

rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego 

wniesienia.  

 

9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku 

zwraca wadium Wykonawcy:  

 który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;  

 którego oferta została odrzucona;  

 po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza;  

 po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na 

czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.  

 

10. Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz 

z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale 

IX ustawy Pzp.  

 

11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę.  

 

12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 

gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.  

 

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie 

gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy Pzp, występuje 

odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:  

 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 

ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków 

dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 
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125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;  

 Wykonawca, którego oferta została wybrana:  

 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie,  

 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

 

XXII.INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE OBOWIĄZEK JEGO WNIESIENIA: 

1. Zamawiający żąda wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.  

 
3. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy, chyba że ustawa stanowi inaczej lub 

Zamawiający określi inny termin w dokumentach zamówienia.  

 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku 

następujących formach:  

- pieniądzu;  

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

- gwarancjach bankowych;  

- gwarancjach ubezpieczeniowych;  

- 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.  

 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego.  
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6. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy  w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. po 

podpisaniu odpowiednio protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przez 

Wykonawcę całego zakresu objętego przedmiotem Umowy.  

 
7. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości 

kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy w 

ciągu 15 dni od daty upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

 

XXIII.INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA 

MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W 

WALUTACH OBCYCH: 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

 

XXIV.INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE ICH ZWROT: 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXV.RODO 

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:  

1. 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. 

2. 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; 

3. 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 „Centrum Recyklingu 

Odpadów Komunalnych w Krakowie” Zakład Recyklingu Tworzyw Sztucznych - instalacja 

przygotowania odpadów tworzyw sztucznych do recyklingu” - nr sprawy: TZ/EG/2/2022, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 
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4. 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 ustawy Pzp; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. 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;  

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. 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; 

9. 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. 
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XXVI.WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 

1. Opis przedmiotu zamówienia       zał. nr 1; 

2. Projekt umowy         zał. nr 2; 

3. Formularz oferty        zał. nr 3; 

4. Formularz wykazu dostaw        zał. nr 4; 

5. Formularz wykazu osób        zał. nr 5; 

6. Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej    zał. nr 6; 

7. Oświadczenie o aktualności informacji       zał. nr 7; 

8. Formularz wykazu cen        zał. nr 8; 

9. Formularze danych technicznych maszyn i urządzeń    zał. nr 9. 

 

 

 

Kraków, dnia 16. 02. 2022 r.      …………..…………….……….…………..……………. 

(podpis kierownika Zamawiającego 

                    lub osoby upoważnionej) 

 


