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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Stare Miasto-Park Sp. z o.o. 

Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, Polska 

NIP 8161614875 

REGON 180054074 

KRS 0000238948  

tel.: +48 (017) 242 00 78  

faks: +48 (017) 242 00 78 

Adres strony internetowej: www.sm-park.pl 

Adres poczty elektronicznej: sm-park@sm-park.pl; zp@sm-park.pl; 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia  

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 

10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp, o wartości 

zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ww. ustawy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z zapisów art. 24 aa Pzp, 

wówczas najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone: 

a) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

b) na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.sm-park.pl, 

c) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego: Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk.  

4. Specyfikacja (SIWZ) została zamieszczona i udostępniona na stronie www.sm-park.pl 

od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

5. Wykaz załączników do SIWZ: 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty,  

Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia, 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy, 

Załącznik nr 4 – JEDZ w wersji elektronicznej, 

Załącznik nr 5 – Oferta Techniczna Wykonawcy, 

Załącznik nr 6 – Wykaz maszyn i urządzeń do kryterium oceny ofert – rozwiązania 

technologiczne. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej linii technologicznej do 

sortowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie 

użytkowanej od 2011 roku. Aktualnie linia technologiczna wyposażona jest  

w przenośnik przyjmujący i podający odpady na linię sortowniczą, przesiewacz 

bębnowy, układ przenośników, przenośniki surowcowe, prasę belującą oraz 

prasokontener na balast. Zakres modernizacji winien uwzględniać dostawę i montaż 

nowych maszyn i urządzeń w szczególności takich jak: rozrywarka worków, sito 

bębnowe, separator optyczny tworzyw sztucznych, separator balistyczny, separatory 

metali żelaznych, wszelkiego typu przenośniki specjalistyczne taśmowe, m.in. 

podające, sortownicze, bunkrowe, przyspieszające do separatora optycznego, 

przesypy oraz komory separacyjne dla przenośników przyspieszających, kabiny 

http://www.sm-park.pl/
mailto:sm-park@sm-park.pl
mailto:zp@sm-park.pl
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sortownicze, stacja kompresorów wraz z instalacją doprowadzającą sprężone 

powietrze do separatorów optycznych, wymagane konstrukcje stalowe oraz 

komunikacyjno-serwisowe, prasa belująca, nowa centrala wentylacyjna dla wszystkich 

w tym istniejących modernizowanych kabin sortowniczych, system lokalnego zasilania, 

nowego sterowania linii oraz centralnej wizualizacji linii i procesów technologicznych.  

W ramach przedsięwzięcia należy wykorzystać istniejące urządzenia Zamawiającego 

wyłącznie wykazane w załączniku nr 1 do OPZ. Zamawiający wymaga wkomponowania 

układu technologicznego w istniejące hale sortowni i nie dopuszcza zmiany ich 

gabarytów tj. wymiarów zewnętrznych. Zamawiający dopuszcza wykonanie części linii 

technologicznej w nowej planowanej do budowy hali o wymiarach zewnętrznych ok. 36 

x 17,5 m oraz wysokości w świetle max. 12 m. Projektowana moc przerobowa 

zmodernizowanej linii sortowniczej winna wynosić min. 25 000 Mg/rok zmieszanych i 

selektywnie zbieranych odpadów, w tym min. 22 000 Mg/rok zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz sortowanie odpadów ze zbiórki selektywnej z wydajnością min. 3 

000 Mg/rok w ramach czasu pracy nieprzeznaczonego na sortowanie odpadów 

komunalnych zmieszanych. 

Uwaga! Zamawiający wymaga, by Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy 

był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 5 000 000 

złotych (słownie: pięć milionów złotych).  

 

2. Rodzaj zamówienia: dostawy 

  

3. Projekt, z którego finansowane będzie zamówienie:  

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: Oś 

Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie: 

2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi, Typ projektu II: Projekty obejmujące swoim 

zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów 

postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania 

odpadów 

 

4. Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot 

zamówienia: 

      Główny przedmiot:   

42000000-6 Maszyny przemysłowe 

 

Kod dodatkowy: 

79421200-3 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych  

45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne 

42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania 

51500000-7 Usługi instalowania maszyn i urządzeń 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego  

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia dokument pn.: Opis Przedmiotu 

Zamówienia (OPZ) oraz wzór umowy.  
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6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy 

zamówienia podstawowego, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.  

 

7. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) Zamawiający wymaga od wykonawcy lub podwykonawcy, zatrudnienia na umowę 

o pracę osób do wykonywania w trakcie realizacji zamówienia czynności przy realizacji 

przedmiotu zamówienia tj.:  

- zasadniczego montażu linii technologicznej polegającego na powiązaniu 

technologicznym maszyn i urządzeń wchodzących w zakres wyposażenia 

technologicznego instalacji do sortowania. 

2) Termin i okres zatrudnienia: 

a) Zatrudnienie osób przy realizacji zamówienia do wykonywania czynności, o których 

mowa w punkcie 1 nastąpi nie później niż w dacie rozpoczęcia wykonywania czynności  

i powinno trwać nie krócej niż do końca upływu terminu ich realizacji.  

b) W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną do wykonywania 

czynności, o których mowa w punkcie 1 lub przez pracodawcę, przed zakończeniem tego 

okresu, wykonawca zatrudni na to miejsce, także na umowę o pracę, inne osoby, które 

będą spełniały warunki udziału w postępowaniu, jeżeli takie były wymagane i będą mogły 

wykonywać powierzone czynności.  

3) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 

wymagań, o których mowa w punkcie 1:  

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 

punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny,  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,  

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

4) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób do wykonywania czynności, o których 

mowa w punkcie 1. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego, 

w wyznaczonym terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy;  



 

 

5 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

5) Uprawnienia zamawiającego w zakresie sankcji z tytułu niespełnienia ww. wymagań: 

a) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej we wzorze umowy.  

b) Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 

żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie  

1 czynności.  

6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

8. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań 

związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

 

I etap: projekt technologiczny i wytyczne dot. wykonania robót budowlanych w terminie  

8 tygodni od dnia podpisania umowy, 

 

II etap: dostawa, montaż oraz rozruchy wyposażenia technologicznego: 5 miesięcy od 

dnia przejęcia frontu robót budowlanych wykonanych zgodnie z wytycznymi 

technologicznymi dla umożliwienia rozpoczęcia montażu wyposażenia technologicznego – 

zakładany termin 10.06.2020 r. 

Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie mowa jest o „dniach roboczych” to Zamawiający 

rozumie je, jako dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy.  
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Jeżeli w SIWZ lub we wzorze umowy jest mowa o „dniach” to Zamawiający rozumie je, 

jako dni od poniedziałku do niedzieli. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia. 

 

1. Warunki udziału w postępowaniu:  

 

1.1 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

 

1.2 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa  

 Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność 

kredytową w wysokości co najmniej 7.000.000,00 PLN (słownie: siedem milionów 

złotych). 

 

1.3 Zdolność techniczna lub zawodowa 

A. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy, w tym okresie, zrealizował:  

1) dwa zamówienia, których przedmiotem było wykonanie projektu technologicznego 

modernizacji instalacji do sortowania odpadów komunalnych o przepustowości min. 

20.000 Mg/rok oraz wykonanie takiej modernizacji z uwzględnieniem  

i wykorzystaniem urządzeń będących w posiadaniu i wcześniejszym użytkowaniu 

przez Zamawiającego, tj. w szczególności:  

 kabiny sortowniczej,  

 przenośników.  

Przedmiot zamówienia, którego realizacją wykaże się Wykonawca w ramach 

niniejszego warunku udziału, winien obejmować w szczególności: montaż i rozruch 

kompletnej instalacji sortowania odpadów komunalnych zakończony odbiorem. 

Wymaga się, aby w ramach zamówienia zostały zabudowane co najmniej następujące 

urządzenia:  

 separator optyczny sortowania tworzyw sztucznych o szer. min. 2000 mm,  

 separator balistyczny sortowania tworzyw sztucznych,  

 komplet przenośników taśmowych, podających, przyspieszających do 

separatorów optycznych,  

 system sterowania i wizualizacji kompletnego procesu technologicznego 

sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie, 

 kabina sortownicze. 

Wymaga się, aby linia technologiczna po ukończeniu modernizacji, która stanowiła 

przedmiot zamówienia, była wyposażona co najmniej w następujące urządzenia: 

 rozrywarkę worków – min. 1 urządzenie, 

 sito bębnowe do klasyfikacji odpadów – min. 1 urządzenie, 

 nadtaśmowe separatory metali żelaznych – min. 2 szt., 

 separator optyczny do wydzielenia mieszaniny tworzyw sztucznych – min. 1,  

 separator balistyczny zastosowany do rozdzielenia mieszaniny tworzyw 

sztucznych – min. 1 urządzenie,  

 kabiny sortownicze, 

 stację sprężonego powietrza wyposażoną w min. dwie sprężarki i osuszacz – 

min. 1 stacja,  

 prasę belującą umożliwiającą prasowanie frakcji materiałowych kierowanych 

do odzysku – min. 1 urządzenie. 
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UWAGA: Poprzez zrealizowanie zamówienia rozumie się modernizację i rozbudowę 

istniejącej instalacji sortowania odpadów komunalnych wraz z opracowaniem projektu 

technologicznego tej modernizacji oraz kompletację i montaż wszystkich urządzeń,  

z wykorzystaniem urządzeń będących w posiadaniu i wcześniejszym użytkowaniu 

przez zamawiającego wraz z wykonaniem systemu sterowania kompletnej instalacji 

obejmującej wykonanie nowego systemu sterowania dla całej zmodernizowanej 

instalacji do sortowania odpadów. 

2) dwa zamówienia, których przedmiotem była dostawa, montaż, dobór i optymalizacja 

parametrów pracy separatora optycznego, włączając tworzenie źródłowego 

oprogramowania separatora optycznego dostosowanego do potrzeb wynikających ze 

specyfiki instalacji oraz przeprowadzenie rozruchów urządzenia z potwierdzeniem 

zakładanych efektów, tj. efektywności (skuteczność wydzielania i czystości) 

sortowania danej frakcji materiałowej wynoszącej min. 80% zakończone 

uruchomieniem i rozruchem dla każdego zamówienia, stanowiących wyposażenie 

jednej instalacji do sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonego do 

wydzielania mieszaniny tworzyw sztucznych - min. 1 urządzenie o szerokości roboczej 

min. 2000 mm, które następnie zostały skierowane do separacji balistycznej tworzyw. 

Poprzez zakończenie realizacji zadania rozumie się dostawę, montaż, dobór  

i optymalizację parametrów pracy separatora optycznego, włączając tworzenie 

źródłowego oprogramowania separatorów optycznych dostosowanego do potrzeb 

wynikających ze specyfiki instalacji oraz przeprowadzenie rozruchów urządzeń  

z potwierdzeniem zakładanych efektów, tj. efektywności (skuteczność wydzielania  

i czystości) sortowania danej frakcji materiałowej wynoszącej min. 80% zakończone 

uruchomieniem i rozruchem. 

B. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 

osobami do realizacji zamówienia posiadającymi doświadczenie i uprawnienia:  

1) Osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Projektant Technolog instalacji do 

sortownia odpadów posiadającą:  

 - kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, 

 - ogólne doświadczenie zawodowe – co najmniej 6 letnie doświadczenie zawodowe  

w branży gospodarki przetwarzania odpadów, w tym co najmniej 6 letnie doświadczenie 

przy projektowaniu technologii sortowania odpadów komunalnych,  

 - szczególne doświadczenie zawodowe, tj. doświadczenie w projektowaniu technologii 

procesów sortowania, o których mowa w pkt V.1.c) A.1).  

 

2) Osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Projektanta – konstruktora budowy 

maszyn  

i urządzeń posiadającą następujące doświadczenie i kwalifikacje:  

 - kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne,  

 - ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego przy 

projektowaniu maszyn i urządzeń, 

 - szczególne doświadczenie zawodowe, tj. udział w wykonaniu co najmniej dwóch 

dokumentacji projektowych urządzeń, w szczególności: przenośników sortowniczych  

i przyspieszających, konstrukcji stalowych, przesypów, wchodzących w skład dwóch 

różnych instalacji do sortowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie  

o przepustowości oraz wyposażeniu technologicznym zgodnym z pkt V.1.c) A.1). 

 

3) Osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Projektanta – konstruktora posiadającą 

następujące doświadczenie i kwalifikacje: 

- kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne,  

- posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, 
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- ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego przy 

projektowaniu konstrukcji stalowych instalacji technologicznych do przetwarzania 

odpadów komunalnych 

- szczególne doświadczenie zawodowe, tj. udział w wykonaniu co najmniej dwóch 

dokumentacji projektowych konstrukcji stalowych instalacji technologicznych 

wchodzących w skład dwóch różnych instalacji do sortowania odpadów komunalnych 

zbieranych selektywnie o przepustowości oraz wyposażeniu technologicznym zgodnym  

z pkt V.1.c) A.1). 

 

4) Osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika montażu linii technologicznej 

sortowni posiadającą:  

 - kwalifikacje: wykształcenie techniczne,  

 - ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego,  

- szczególne doświadczenie zawodowe, tj. doświadczenie w kierowaniu montażem linii 

technologicznej, o których mowa w pkt V.1.c) A.1). 

 

5) Dwie osoby przewidziane do pełnienia funkcji Specjalista ds. montażu, 

uruchomienia, optymalizacji oraz serwisu separatorów optycznych posiadające 

następujące doświadczenie i kwalifikacje:  

 - kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne,  

- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu prac serwisowych przez okres min. 5 lat,  

w tym co najmniej 3 lata na stanowisku Serwisanta (Technika/ Inżyniera serwisu) 

separatorów optycznych wykorzystywanych w obszarze sortowania frakcji materiałowych 

oraz recyklingu;  

 - szczególne doświadczenie zawodowe:  

 - doświadczenie w wykonaniu w każdym roku w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 

montażu instalacji, uruchomień, przeprowadzenia rozruchów oraz optymalizacji prac min. 

5 (pięciu) separatorów optycznych przeznaczonych do wydzielania frakcji surowcowych 

przeznaczonych do recyklingu,  

 - doświadczenie w zakresie świadczenia serwisu producenta separatorów optycznych  

w zakresie serwisowania po przekazaniu do użytku/ podpisaniu protokołu odbioru co 

najmniej 10 separatorów optycznych przez okres min. 3 lat.  

  

6) Osobą przewidziana do pełnienia funkcji Specjalisty ds. rozruchów 

technologicznych dla sortowni posiadającą:  

 - kwalifikacje: wykształcenie techniczne,  

 - ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 letnie doświadczenie zawodowe,  

w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie przy nadzorowaniu uruchamiania linii 

technologicznych do sortowania odpadów komunalnych,  

- szczególne doświadczenie zawodowe, tj. doświadczenie w kierowaniu rozruchem linii 

technologicznej, o których mowa w pkt V.1.c) A.1). 

 

Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie  

z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub 

odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem 

art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r., poz.65). 

 

2. Podstawy wykluczenia:  

 

2.1 Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp w przypadku 

wystąpienia przesłanki określonej w art. 24 ust. 1 Pzp. 

2.2 Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp. 
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VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu ora brak podstaw wykluczenia oraz dokumenty 

potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 

budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, zasoby innych 

podmiotów, podwykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium RP. 

 

1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 

 

1.1 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ  

1) dokument w oryginale, w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, składa każdy Wykonawca wraz z ofertą, na wzorze udostępnionym przez 

Zamawiającego, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ oraz w instrukcji 

wypełniania przygotowanej przez UZP,  

2) każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia składa JEDZ  

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ oraz w instrukcji wypełniania 

przygotowanej przez UZP,  

3) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ 

dotyczący tych podmiotów w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ oraz  

w instrukcji wypełniania przygotowanej przez UZP,  

4) JEDZ nie należy wypełniać w części IV sekcji od A-D i części V.  

W części IV należy wypełnić tylko sekcję ԃ (alfa), 

5) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej formularz JEDZ  w pliku w formacie 

XML (espd-request), 

6) Wykonawca wypełnia JEDZ za pośrednictwem serwisu udostępnionego przez Urząd 

Zamówień Publicznych „ESPD” na stronie https://espd.uzp.gov.pl 

7) Przy wypełnianiu JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji przygotowanej przez 

UZP i znajdującej się pod poniższym linkiem:  

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-
JEDZ-ESPD.pdf 

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które Wykonawca, którego oferta 

została najwyżej oceniona składa na wezwanie Zamawiającego na 

potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

 

2.1 w zakresie warunku kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

 

Zamawiający nie wymaga przedłożenia żadnego dokumentu. 

 

2.2 w zakresie warunku sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

 

1. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

Wykonawcy, na kwotę co najmniej 7.000.000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż  

1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.  

     

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
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W przypadkach, gdy dokumenty potwierdzające spełnianie warunków zawierać będą 

kwoty wyrażone w innej walucie niż złoty, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania 

warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na złoty (z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank 

Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w tym dniu kursu nie 

ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych. 

Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczeniu innych danych finansowych. 

 

2.3 w zakresie warunku zdolność techniczna lub zawodowa 

 

1. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 

z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane 

należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli  

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, 

 

2. wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 

z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te dostawy zostały wykonane 

należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli  

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, 

 

3. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług 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 zasobami. 

 

3.1 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które Wykonawca, którego oferta 

została najwyżej oceniona składa na wezwanie Zamawiającego na 

potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

 

 a)  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, 

 

b)   oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania 

takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności;  

 

c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.   
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3.2 Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych w celu potwierdzenia braku 

podstawy wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp:  

 

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp. 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć 

wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania  

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty składają ww. oświadczenie w terminie 3 dni od 

zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w 

art. 86 ust. 5 Pzp. 

 

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które Wykonawca składa na wezwanie 

Zamawiającego na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy, 

usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego 

  

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany będzie złożyć 

dokument pn.: Oferta techniczna wraz z kompletem wymienionych w niej dokumentów 

i oświadczeń. 

Powyższy dokument będący załącznikiem do SIWZ należy wypełnić ściśle według 

wymagań Zamawiającego. 

 

5. Zasoby innych podmiotów 

 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go  

z nimi stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ tych 

podmiotów.  

3. Podmiot, który udostępnia zasoby, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu podlega badaniu, czy nie zachodzą wobec niego podstawy 

wykluczenia, o których mowa w pkt. V.2.1 i składa dokumenty wskazane w pkt. 

VI.3.1. lit. a-c.  

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. Zobowiązanie podmiotu trzeciego złożone winno być  

w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

 

6. Podwykonawcy 

 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca osobiście wykonał co najmniej następujący 

zakres prac objętych przedmiotem zamówienia, tj. Zamawiający nie dopuszcza, aby 

następujący zakres prac został wykonany przez podwykonawców lub podmioty/osoby 

trzecie, tj.: 
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- opracowanie projektu technologicznego pod kierunkiem projektanta 

technologa wskazanego w wykazie osób jako kluczowy personel dedykowany do 

realizacji przedmiotu zamówienia,  

- przeprowadzenie montażu oraz powiązanie technologiczne wszystkich 

urządzeń wchodzących w zakres podstawowego wyposażenia technologicznego linii 

technologicznej, tj. przenośników, sita bębnowego, separatora balistycznego, 

wszystkich konstrukcji stalowych wsporczych oraz podestów pod kierunkiem 

kierownika montażu wskazanego w wykazie osób jako kluczowy personel 

dedykowany do realizacji przedmiotu zamówienia, 

- przeprowadzenie rozruchu linii technologicznej pod kierunkiem specjalisty ds. 

rozruchów wskazanego w wykazie osób jako kluczowy personel dedykowany do 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania. 

4. Zamawiający nie wymaga dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do 

wykluczenia w tym także dokumentu JEDZ od podwykonawców, na zasobach których 

Wykonawca nie polega w celu wykazania spełnienia warunków. 

 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 

1. W sytuacji składania oferty wspólnej, każdy z wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane  

w rozdziale VI.1.1, VI.3.1 lit. a-c oraz VI.3.2 SIWZ. Pozostałe dokumenty 

Zamawiający potraktuje, jako dokumenty wspólne. 

2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli 

każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

4. Podczas postępowania korespondencja będzie prowadzona z ustanowionym 

pełnomocnikiem. 

 

8. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP 

 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt VI.3.1 lit. a) - 

składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument,  

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp. 

2. Dokument, o którym mowa w pkt. VI.8.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentu, o którym mowa, w pkt. VI.8.1 zastępuje się je dokumentem 

zawierającym, odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
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dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 

siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Przepis pkt. VI.8.2 stosuje się odpowiednio. 

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu 

do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

której dotyczy dokument wskazany w pkt VI.3.1 lit. a) składa dokument, o którym 

mowa w pkt. VI.8.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp.  

W przypadku, gdy w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania wskazane  

w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub 

przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepis 

pkt. VI.8.2 stosuje się odpowiednio 

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

tego dokumentu. 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.  

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

- w zakresie przedmiotu zamówienia: Grzegorz Tarnowski  

- w zakresie formalno-prawnym: Robert Kania 

email: zp@sm-park.pl 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp 

do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji  

z Zamawiającym.  

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika 

miniPortalu, którą można znaleźć na stronie Urzędu Zamówień Publicznych oraz 

Instrukcjach ePUAP dostępnych na stronie epuap.gov.pl.  

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 

MB.  

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania dostępne są na Liście 

wszystkich postępowań na miniPortalu.  

8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.  

9. Pozostałe dokumenty lub oświadczenia lub wyjaśnienia elektroniczne lub 

elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za 

pośrednictwem Formularza do komunikacji. Zamawiający dopuszcza możliwość ich 

składania za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 10 adres e-mail. 

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 

kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi  

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie 

użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
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publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia.   

10. Korespondencję oznaczoną numerem i nazwą postępowania należy kierować na 

adres email: zp@sm-park.pl 

11. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 

1. W niniejszym postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości  

200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 zł). 

2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

– kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

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

Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2019 poz. 310). 

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.  

4. Wadium w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego: Bank Pekao S.A. nr 

rachunku:  

11 1240 1792 1111 0010 3998 8936 w tytule wpisując: wadium nr sprawy: 

SMP/UZP/UE/DI/2019/1  

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wpłynięcia wadium uznaje 

się termin uznania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego.  

6. Wskazane jest, aby skan dowodu wpłaty wadium wniesionego w pieniądzu, 

Wykonawca dołączył do oferty przed jej złożeniem, albo przesłał Zamawiającemu 

przed upływem terminu do składania ofert przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej przewidzianych dla:  

a) przesłania oferty – w przypadku załączenia dowodu wpłaty do oferty lub  

b) na adres poczty elektronicznej do komunikacji Wykonawców z Zamawiającym 

wskazany w rozdz. VII pkt 10 SIWZ. 

7. Wadium w formie niepieniężnej, o której mowa w pkt 2 lit. b-e, powinno być 

wniesione w oryginale w postaci elektronicznej przed upływem terminu do składania 

ofert.  

8. Wadium wniesione w oryginale w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym Wykonawca przesyła Zamawiającemu przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej przewidzianych dla:  

a) przesłania oferty – w przypadku załączenia dowodu do oferty lub  

b) na adres poczty elektronicznej do komunikacji Wykonawców z Zamawiającym 

wskazany w rozdz. VII pkt 10 SIWZ.  

9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na zasadach określonych w art. 46 Pzp. 

10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 

 

IX. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą 60 dni od terminu składania ofert.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

3. Na podstawie art. 85 ust. 2 Pzp, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek 

Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający 

może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
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X. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. W niniejszym postępowaniu Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. 

2. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami 

zawartymi w niniejszej SIWZ. Oferta musi być sporządzona w języku polskim,   

w oryginale, w postaci elektronicznej w zalecanym formacie danych .doc, .docx, .pdf, 

podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do 

reprezentacji, pod rygorem nieważności. 

3. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz  

z ich tłumaczeniem na język polski.  

4. Do wypełnionego Formularza oferta złożonego w oryginale w postaci elektronicznej, 

podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawierającego m.in. 

oświadczenia niezbędne do przyznania punktów w innym kryterium niż cena, należy 

również dołączyć: 

1) pełnomocnictwo złożone w oryginale w postaci elektronicznej opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wymagane w przypadku, gdy Wykonawcę 

reprezentuje pełnomocnik lub ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia publicznego, 

2) wykaz maszyn i urządzeń do kryterium oceny ofert – rozwiązania technologiczne, 

którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, 

3) karty katalogowe potwierdzające zadeklarowane przez Wykonawcę w Formularzu 

oferta rozwiązania technologiczne. 

5. Poświadczanie za zgodność z oryginałem:  

1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca,  

w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą  

2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

6. Ofertę, wszystkie dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą należy podpisać, 

skompresować do jednego pliku .zip i odpowiednio zaszyfrować.  

7. Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz 

wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z  2018 

r., poz. 419 z późn. zm.) tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 

działania w celu zachowania ich poufności powinny zostać załączone w osobnym pliku 

z jednoczesnym zastrzeżeniem dokumentu jako „tajemnicy przedsiębiorstwa”,  

a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego 

pliku .zip. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, w tym zwrotu 

kosztów poniesionych z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
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dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 2 września 

2019 r. do godz. 10:00. 

2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w Stare Miasto-Park Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 

Leżajsk, Sala konferencyjna (I piętro) w dniu 2 września 2019 r. o godzinie 

10:30. 

4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą 

klucza prywatnego. 

5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej 

informacje z otwarcia ofert. 

  

XII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Ceną oferty jest kwota brutto (łącznie z podatkiem Vat) za całość przedmiotu 

zamówienia wymieniona w Formularzu oferty. 

2. Cenę oferty należy podać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku.  

3. Cena musi obejmować pełny zakres wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia  

i uwzględniać wszystkie koszty konieczne do prawidłowej realizacji zadania, które 

Wykonawca winien ponieść z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe. 

5. W przypadku zaistnienia rozbieżności w cenie podanej w ofercie w postaci liczbowej 

i słownej, jako poprawna przyjęta zostanie cena podana słownie. 

6. Wykonawca w ofercie musi poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 

do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. 

8. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej cena musi 

zawierać również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie Zamawiający 

zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze 

składkami występującymi po stronie zleceniodawcy.  

 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria: 
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Kryterium 
Waga 

[%] 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

Sposób oceny 

Cena ofertowa 

brutto (C) 
60% 60 

Cena najniższa 

C = ------------------------------------  x 100x 60% 

Cena badanej oferty 

Rozwiązania 

technologiczne 

(R) 

30% 30 
Wg poniższej tabeli „Punktacja rozwiązań 

technologicznych” R= R1+R2+R3 

Okres 

gwarancji (G) 
10% 10 

 

Za zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji 

wynoszącego 12 miesięcy – Wykonawca otrzyma 0 pkt-

ów.  

Za zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji 

wynoszącego 18 miesięcy – Wykonawca otrzyma 5 pkt-

ów.  

Za zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji 

wynoszącego 24 miesiące – Wykonawca otrzyma 10 pkt-

ów. 

 

RAZEM 100% 100 ──────────────────── 

 

1. Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na 

podstawie ceny ofertowej brutto za całość zadania, wyrażonej w PLN, do dwóch 

miejsc po przecinku, wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według 

wzoru opisanego w tabeli powyżej. 

 

2. Ocena punktowa w kryterium „Rozwiązania technologiczne” dokonana zostanie na 

podstawie oceny rozwiązań technologicznych zadeklarowanych przez Wykonawcę  

w ofercie oraz wykazie maszyn i urządzeń do kryterium oceny ofert – rozwiązania 

technologiczne dołączonym do oferty, sporządzonym zgodnie z załącznikiem nr 6 do 

SIWZ. Zamawiający przyzna punkty za każde zastosowane rozwiązanie 

technologiczne wg punktacji przedstawione w tabeli „Punktacja rozwiązań 

technologicznych”. 

 

Punktacja rozwiązań technologicznych 

Nr 

podkryterium 

Rodzaj kryterium 

oceny 

Dokument(y) do 

dostarczenia przez 

Wykonawcę jako 

potwierdzenie  

Ilość punktów 

przyznanych 

w kryterium R 

R.1. 

Efektywna 

powierzchnia 

odsiewania sita 

bębnowego 

rozumiana jako pole 

powierzchni otworów 

blach sitowych dla 

oczek sita 80 i 340 

mm  

Karta katalogowa, która 

musi być załączona do 

oferty i nie podlega 

uzupełnieniu + wykaz 

maszyn i urządzeń 

(załącznik nr 6 do 

SIWZ) 

 

 

≤30 m2 – 0 pkt 

>30 m2 ≤ 35 m2 – 5 pkt 

>35 m2 – 10 pkt 
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R.2. 

Moc zainstalowana 

systemu oświetlenia 

separatora 

optycznego tworzyw 

sztucznych 

Karta katalogowa, która 

musi być załączona do 

oferty i nie podlega 

uzupełnieniu + wykaz 

maszyn i urządzeń 

(Załącznik nr 6 do 
SIWZ) 

 

 

≤300 W/m szerokości 

działania separatora 
optycznego – 10 pkt 

>300-400 W/m 

szerokości działania 

separatora optycznego – 
5 pkt. 

≥400 W/m szerokości 

działania separatora 

optycznego – 0 pkt. 

R.3. 

Zastosowanie 

motoreduktorów 

walcowo-kątowych 

jako napędów 

wszystkich 

przenośników 

taśmowych 

Karta katalogowa, która 

musi być załączona do 

oferty i nie podlega 

uzupełnieniu 

 

Tak – 10 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

SUMA 

PUNKTÓW 

 

──────────── 

 

 

MAKSIMUM = 30 pkt 

3. W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie danego parametru 

stanowiącego kryterium oceny ofert „Rozwiązania technologiczne" Zamawiający 

przyjmie, iż Wykonawca zaoferował najniższą wartość lub brak technologii danego 

parametru. 

4. Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji” dokonana zostanie na podstawie 

okresu gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu oferta  

i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. 

5. Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu 

zamówienia. Maksymalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty odbioru 

przedmiotu zamówienia. Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy  

i dłuższego niż 24 miesiące licząc od daty odbioru zostanie potraktowane, jako 

niezgodność z wymogami SIWZ i skutkować będzie odrzuceniem oferty.  

6. W przypadku niezłożenia powyższego oświadczenia oferta otrzyma 0 punktów  

i Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji 

wynoszący 12 miesięcy. 

7. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach i liczony będzie od daty odbioru 

przedmiotu zamówienia.  

 

8. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg 

poniższego wzoru: 

LP = C + R + G 

gdzie: 

LP – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”, 

R - punkty uzyskane w kryterium „Rozwiązania technologiczne” 

G - punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji” 

 

9. Punktacja przyznawana ofertom nieodrzuconym w poszczególnych kryteriach będzie 

liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie 

uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów- maksymalnie 100. 
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XV. Oferty częściowe i oferty wariantowe 

1. Oferty częściowe: 

Zamawiający nie dzieli zamówienia na części, zatem nie dopuszcza składania ofert 

częściowych. 

 

2. Oferty wariantowe: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

XVI. Informacje dotyczące umowy ramowej  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XVII. Informacje dotyczące rozliczenia w walutach obcych 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

XVIII. Aukcja elektroniczna 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

XIX. Informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów 

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

 

XX. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXI. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp 

Nie dotyczy. 

 

XXII. Oferta w postaci katalogów elektronicznych 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania informacji zawartych w ofercie  

w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty. 

 

XXIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako 

najkorzystniejszą, złożenia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w kwocie stanowiącej 10 % ceny brutto podanej w jego ofercie. 

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

następujących formach:  

a) pieniądzu;  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  

c) gwarancjach bankowych;  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

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

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

Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310).  

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek: Bank Pekao – nr 

rachunku bankowego: 11 1240 1792 1111 0010 3998 8936. Za skuteczne 

wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający uzna sytuację, gdy w określonym 

terminie nastąpi uznanie kwoty zabezpieczenia na rachunku bankowym wskazanym 

przez Zamawiającego. 
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4. Z dokumentu gwarancji/poręczenia winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie 

wypłat wymaganej należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób 

nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenie  

z należności za częściowo wykonane zamówienie.  

6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu 

stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Prawa zamówień 

publicznych, czyli Zamawiający wymaga, aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosiła 30% wysokości 

zabezpieczenia.  

7. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 Prawa zamówień 

publicznych. 

 

XXIV. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie pod rygorem odstąpienia od 

podpisania umowy: 

1. wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy i przekazać stosowne 

potwierdzenie tej czynności, 

2. przekazać dokument potwierdzający prawo osób wyznaczonych do podpisania umowy 

do występowania w imieniu Wykonawcy i możliwości zawarcia umowy 

z Zamawiającym np. pełnomocnictwo- jeżeli dotyczy, 

3. przekazać umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie- jeżeli dotyczy,  

4. przekazać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców  

i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi lub dostawy, o ile są już znane-  

w przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał zamówienie przy pomocy 

podwykonawców,  

5. przekazać kopię polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego. W przypadku, 

gdy przedłożony dokument nie będzie obejmować całego okresu realizacji umowy, 

Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej 5 dni przed 

upływem ważności ww. dokumentu dowód zawarcia ubezpieczenia na pozostały 

okres. 

 

XXV. Wzór umowy 

1. Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zostanie 

zawarta umowa sporządzona na podstawie załączonego do SIWZ wzoru.  

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

3. Możliwości zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały przewidziane 

we wzorze umowy lub wynikają z ustawy. 

 

XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

Odwołanie:  

1. Przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 

której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
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zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

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

w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio 

własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego 

treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wnosi się: 

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 

sposób, 

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i treści postanowień SIWZ w terminie 10 dni 

od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, 

c) wobec czynności innych niż określone w lit a i b 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. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.  

7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

 

Skarga do sądu  

1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu.  

2. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania Zamawiającego. 

3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 

skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia  

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

 
XXVII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający 

informuje, że:  

 Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane  

Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Stare Miasto-Park Sp. 

z o.o. Wierzawice 874 , 37-300  Leżajsk, nr tel. 017 242 00 78, adres email: sm-

park@sm-park.pl; 

 Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez e-mail 

inspektordanych@sm-park.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

 Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

„Zaprojektowanie, dostawa oraz przeprowadzenie modernizacji linii 

technologicznej sortowania odpadów komunalnych w miejscowości Giedlarowa, 

Gmina Leżajsk" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 

96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;   
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 Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane zgodnie z procedurami projektu 

współfinansowanego z funduszy unijnych przez okres 10 lat, od dnia przyznania 

pomocy publicznej, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;  

 Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 W odniesieniu danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 Wykonawca posiada: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile 

ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego czy też zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; 

 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, przy czym 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 UE 

lub państwa członkowskiego;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza 

przepisy RODO; 

 Wykonawcy nie przysługuje: 

− 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. 

 


