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Rozdz. I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

1. Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica, 

2. e-mail: przetargi@szpital-trzebnica.pl 

3. Strona internetowa na której udostępniane są zamówienia publiczne: http://www.szpital-

trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi 

 

Rozdz. II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. 2015.2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”.  

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

 

Rozdz. III. Opis przedmiotu zamówienia.  

1. Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru, transportu (wraz z załadunkiem i rozładunkiem) 

oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych w zakładzie utylizacji zlokalizowanym na 

obszarze województwa, na którym zostały odpady wytworzone lub w miejscu najbliżej 

położonym  miejsca ich wytwarzania.  Dopuszcza się unieszkodliwienie zakaźnych odpadów 

medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych na obszarze województwa innego niż to, 

na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku braku instalacji 

do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa lub gdy istniejące 

instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych. 

- zgodnie z art. 20 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U.2016.1987 t.j. z dnia 

2016.12.09)  

2. Odbiór odpadów z siedziby Zamawiającego o następujących kodach: 

1) 18 01 02* - części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania, 

2) 18 01 03* - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo 

lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, ze wywołują choroby u ludzi 

i zwierząt, 

3) 18 01 06* - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne 

4) 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone, 

5) 18 01 01 - narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki / z wyłączeniem 18 01 03/, 

6) 18 01 09* - leki inne niż wymienione w  18 01 08. 

3. Zamawiający wymaga, aby usługa wykonywana była zgodnie z postanowieniami ustawy                    

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2016.1987 t.j. z dnia 2016.12.09) wraz z aktami 

wykonawczymi. 

4. Potwierdzenie przyjęcia odpadów na druku stanowiącym załącznik do Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 12.12.2014r. (Dz. U. 2014r. poz. 1973). 

 

 

 

 

 

 

mailto:przetargi@szpital-trzebnica.pl
http://www.szpital-trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi
http://www.szpital-trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi
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5. Szacunkowa ilość odpadów medycznych: 

Kod Ilość kg na 36 m-cy 

18 01 02* 2 040 

18 01 03* 174 000 

18 01 06* 15 

15 01 10* 300 

18 01 01 150 

18 01 09* 3 

Szacunkowa łączna ilość 

odpadów na okres  

36 m-cy: 176 508 

 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości przedmiotu 

zamówienia, jednak nie więcej niż o 20% . 

7. Zamawiający będzie składował odpady w workach: 

1) koloru czerwonego - odpady medyczne zakaźne, 

2) koloru żółtego - odpady medyczne specjalne, 

3) koloru niebieskiego - odpady medyczne pozostałe. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów z miejsca ich składowania tj. z magazynu 

odpadów medycznych znajdującego się w budynku Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej                             

w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55. 

9. Odbiór odpadów odbywać się będzie pojazdem Wykonawcy z zalegalizowaną wagą w godz. 

od 7.00 do 9.00 nie mniej niż 2 razy w tygodniu (wtorki, piątki) i nie więcej niż 3 razy                            

w tygodniu  (poniedziałki, środy, piątki). Do obowiązków Wykonawcy należy ważenie 

odpadów (własną zalegalizowaną wagą) w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 

10. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

90.52.40.00-6         Usługi w zakresie odpadów medycznych  

90.52.44.00-0 Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych 

90.52.42.00-8 Usługi usuwania odpadów szpitalnych  

90.51.20.00-9 Usługi transportu odpadów. 

 

11. Osoby wykonujące w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia czynności transportu odpadów 

medycznych (kierowca pojazdu) oraz czynności unieszkodliwiania odpadów medycznych 

(pracownik spalarni odpadów) muszą być zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

na podstawie umowy o pracę.  

12. W trakcie realizacji przedmiotu 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 pkt 11 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania                 

od Wykonawcy lub podwykonawcy przedłożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 

7 dni:  

1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy                 

o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 11 czynności. 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, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu. 
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2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących wskazane pkt. 11 

czynności wraz z dokumentem regulującym ich zakres obowiązków. Dokumenty te 

powinny zostać zanonimizowane 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 imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania. 

3) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

osób wykonujących wskazane w pkt. 11 czynności na podstawie umów o pracę. 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

13. w przypadku niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób zgodnie z pkt 11 lub w razie nie przedłożenia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym terminie oświadczeń lub dokumentów 

określonych w pkt 12 Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 2 000 

(słownie: dwa tysiące złotych) za każdy stwierdzony przypadek oraz ma prawo 

wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim pisemnym wezwaniu 

Wykonawcy do zaprzestania naruszeń lub wznowienia wykonywania usług zgodnie z 

umową, o ile w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania nie zastosuje się on do jego treści. 

14. Umożliwia się Wykonawcy wykonanie wizji lokalnej miejsca świadczenia usług, w celu 

pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz 

realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 

 

Rozdz. IV. Termin wykonania zamówienia.  

1. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od dnia następującego po dniu podpisania 

umowy, 

2. W przypadku nie zrealizowania przedmiotu zamówienia w ilości określonej w Rozdz. III 

pkt. 5 w okresie określonym w Rozdz. IV pkt. 1 z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, dopuszcza się możliwość przedłużenia okresu realizacji umowy do czasu 

wyczerpania ilości przedmiotu zamówienia. 

 

Rozdz. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                             

z powodów określonych w art. 24 ust. 1 PZP. 

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

2.1.  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów, wykazując że:  

2.1.1. posiadają aktualne zezwolenie lub zezwolenia wydane na podstawie ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2016.1987 t.j. z dnia 2016.12.09) na prowadzenie 

działalności w zakresie transportu  i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach 

18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 06*, 15 01 10*,  18 01 01, 18 01 09* 

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej,  wykazując że: 
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2.2.1. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonują, w okresie 

ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną (1) usługę  

zrealizowaną/realizowaną w ramach jednej umowy trwającej  nieprzerwanie przez okres co 

najmniej 12 miesięcy, polegającej na  usłudze odbioru, transportu i unieszkodliwianiu 

odpadów medycznych, o rocznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. brutto. 

2.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu warunków 

określonych w art. 22a PZP, zgodnie z Rozdz. VI, pkt. 8. SIWZ.  

2.4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują 

usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.  

2.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej, nie 

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

2.5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 

2.5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 2.2. 

 

Rozdz. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie                             

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik               

nr 2 oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia,                           

o których mowa w pkt 1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się                         

o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału                            

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy                             

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

3. 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 zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1. lub odpowiednio w pkt 2. 

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji                 

z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,                            

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.  
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5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,     

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, tj.: 

5.1.  Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału                           

w postępowaniu, o których mowa w pkt. Rozdz. V, pkt. 2.: 

5.1.1. w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:  

- aktualne zezwolenie lub zezwolenia wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz.U.2016.1987 t.j. z dnia 2016.12.09) na prowadzenie działalności w 

zakresie transportu  i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach 18 01 02*, 18 01 

03*, 18 01 06*, 15 01 10*,  18 01 01, 18 01 09* 

 

5.1.2. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:  

- wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – 

wykonywanych, w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania 

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

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

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

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,                     

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4           

do SIWZ, zgodnie z warunkiem opisanym SIWZ. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

wskazanie w wykazie co najmniej usług wskazanych w Rozdz. V, pkt. 2.2.1. SIWZ. 

 

5.2.  Oświadczeń na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 

PZP: 

5.2.1. Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawców przedłożenia oświadczeń i dokumentów 

na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy, oprócz oświadczenia,                   

wg załącznika nr 3 do SIWZ, składanego przez Wykonawcę wraz z ofertą.  

6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy PZP, jeżeli Zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych                           

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).  

7. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania                    

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów                       

o których mowa w pkt. 5, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 
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8. 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,             

o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.  

9. Zgodnie z art. 24 aa PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

Rozdz. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych                               

do porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście,              

za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - 

pocztą elektroniczną. 

2. Adres do korespondencji Zamawiającego, adres poczty elektronicznej, zostały podane                     

w Rozdz. I SIWZ. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy                  

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 

drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 lub ust. 3a 

ustawy PZP, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć 

(złożyć/uzupełnić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma                       

ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów. 

5. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami: 

Ewa Sajewicz - Kierownik ds. zamówień publicznych,  

Piotr Piosik – Referent ds. administracyjnych 

e-mail: przetargi@szpital-trzebnica.pl, 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie póżniej niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem,                  

że wniosek o wyjaśnienie  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął              

do zamawiającego nie później  niż do końca dnia, w którym upływa połowa  

wyznaczonego  terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie 

przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez 

wskazania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której 

udostępniono SIWZ. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

mailto:przetargi@szpital-trzebnica.pl
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8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonana zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej, 

na której udostępniono SIWZ (http://www.szpital-trzebnica.pl/category/ogloszenia-

pl/przetargi). 

9. Zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

 

Rozdz. VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

Rozdz. IX. Termin związania ofertą. 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 

 

Rozdz. X. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża 

zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej. 

3. Oferta ma być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 

składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie 

oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu 

międzynarodowym. 

4. Stosownie do § 16 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu                    

o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126), dokumenty sporządzone w języku obcym                        

są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Interpretacja treści dokumentów składnych 

w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, będzie realizowana w oparciu                            

o przedmiotowe tłumaczenie. 

5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

6. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli               

z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 

(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest 

łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez 

wszystkie te osoby. 

7. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać z właściwego 

rejestru. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z właściwego rejestru 

stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo         

w formie oryginału wystawione przez osoby do tego upoważnione lub potwierdzoną 

notarialnie kopię pełnomocnictwa. 

8. We wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o pieczątkach Wykonawcy, Zamawiający 

dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci firmowej Wykonawcy. 

9. Wszystkie zapisane strony oferty zaleca się ponumerować kolejno. 

http://www.szpital-trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi
http://www.szpital-trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi
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10. Wszystkie strony oferty zaleca się złączyć w sposób trwały uniemożliwiający ich 

„rozłączenie". 

11. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 

stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego, 

maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów oraz odpowiadać co do treści wzorom 

załączonym do SIWZ. 

12. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 

przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez 

Zamawiającego) powinny być parafowane przez Wykonawcę. 

13. Dokumenty wynikające z treści Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 

roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy          

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126), wchodzące w skład oferty mogą 

być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność 

z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów 

wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę lub osoby upoważnione               

do reprezentowania Wykonawcy. 

14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,               

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą. 

15. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                       

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) 

rozumie się 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. 

Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę 

złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” lub 

zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Nie później niż w terminie 

składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów wskazanych powyżej. Jeżeli 

Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów wskazanych powyżej, nie będzie miał zastosowania zakaz wynikający 

z art. 8 ust. 3 ustawy PZP. 

16. Na zawartość oferty składają się: 

1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty – wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ,  

2) Wypełnione i podpisane oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VI pkt. 1. SIWZ – wg 

wzoru załącznika nr 2 i 3, 

3) Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio z właściwego rejestru. 

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu              

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy                    

w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 
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Rozdz. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Dyrektora do godz. 10.00 do 

dnia 29.03.2017 w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 

1529), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Oferty będą przyjmowane w dni powszednie, 

w godzinach: 8.00 - 14.30.  

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 29.03.2017r. o godzinie 10.30 w siedzibie 

Zamawiającego, w Sali Audiowizualnej (4 piętro). 

3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (koperta, paczka) w sposób 

uniemożliwiający odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 

4. Na opakowaniu należy umieścić informacje: 

 

nazwa i adres Wykonawcy 

OFERTA PRZETARGOWA  

na świadczenie usług odbioru, transportu  

i unieszkodliwiania odpadów medycznych 

Nr postępowania ZP/2/2017 

 „ Nie otwierać przed dniem 29.03.2017r. godz. 10.30” 

 

5. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zabezpieczenia oferty Zamawiający nie 

bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. 

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

ofertę. 

7. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone w 

sposób  i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta powinna być dodatkowo 

opisana „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

8. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy 

dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 

9. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem 

kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu 

poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 

10. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 

podpisanego przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą 

powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. Koperty 

oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po potwierdzeniu 

poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty 

ofert wycofywanych nie będą otwierane i zostaną zwrócone Wykonawcom, którzy je złożyli. 

11. Wykonawca nie może dokonać zmiany lub wycofać oferty po upływie terminu 

przewidzianego na składanie ofert. 

12. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwraca ją 

Wykonawcy. 
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13. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia dla danego zadania. 

14. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

15. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje,               

o których mowa w pkt 13 i 14.  

Rozdz. XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z terminową realizacją 

i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

2. Wszystkie wartości cenowe w ramach niniejszego postępowania będą określone w złotych 

polskich (PLN), a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Cena oferty powinna być podana cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku. Za cenę oferty 

przyjmuje się cenę brutto podaną przez wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym 

załącznik nr 1 do SIWZ. W cenie oferty należy uwzględnić należny podatek VAT, zgodny           

z obowiązującymi przepisami podatkowymi wg stawki na dzień składania ofert. 

4. Cenę oferty wyszczególnioną w Formularzu ofertowym należy obliczyć na podstawie tabeli 

wyszczególnionej w pkt 1 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 

5. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując wartość 

bez kwoty podatku za usługę objętą przedmiotem zamówienia - wskazanie niniejszego 

nastąpi w formularzu ofertowym. Brak wskazania powyższej informacji w treści 

załącznika nr 1 do SIWZ będzie jednoznaczny z brakiem powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego. 

6. Cena oferty jak również cena jednostkowa za usługi objęte przedmiotem zamówienia 

wyrażone mają być w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena 

jednostkowa za wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia wskazana w kol. 03 

Formularza ofertowego obowiązuje w całym okresie rozliczeniowym. 

 

Rozdz. XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru 

oferty najkorzystniejszej:    

Kryterium nr 1: Cena brutto - 60%  

Kryterium nr 2: Częstotliwość odbioru odpadów - 40% 

 

2. Zasady oceny kryteriów  – opis sposobu obliczania/ustalania punktacji. 

1) Kryterium nr 1: Cena brutto – według następującego wzoru: 
          

                                                         najniższa zaoferowana cena  

           Ilość punktów  = ------------------------------------------------------------------   x 60,00 pkt. 

                                                   cena zaoferowana w badanej ofercie  
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          W kryterium cena można uzyskać max. 60,00 pkt. 

 

2) Kryterium nr 2: Częstotliwość odbioru odpadów – według następujących zasad:  

 

Odbiór odpadów 2 razy w 

tygodniu (wtorki, piątki  

w godz. 7.00-9.00) 

0,00 pkt 

Odbiór odpadów 3 razy w 

tygodniu (poniedziałki, środy, 

piątki  

w godz. 7.00-9.00) 

40,00 pkt 

 

a) Zgodnie z powyższą tabelą oferty z częstotliwością 3 razy w tygodniu otrzymają 40,00 

punktów, pozostałe oferty z częstotliwością 2 razy w tygodniu otrzymają 0,00 punkt. 

b) W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje częstotliwość 3 razy w tygodniu otrzyma 

maksymalną ilość 40,00 punktów.  

c) W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje częstotliwość 1 lub 4 lub 5 lub więcej razy w 

tygodniu oferta podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) PZP 

 

3. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie (Kryterium nr 1 + Kryterium 

nr 2) najwyższą liczbę punktów.   

 

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

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy, 

nie krótszym niż 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty (pocztą elektroniczną), z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP oraz wyjątków 

przewidzianych w art. 94 ust. 2 ustawy PZP. 

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu: 

1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia              

na sumę gwarancyjną min. 100 000,00 zł., 

2) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy przedłożenia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców.  

3. Brak przekazania przed podpisaniem umowy powyższych dokumentów będzie 

jednoznaczny z odmową podpisania umowy przez Wykonawcę. 

4. Stosownie do dyspozycji art. 24aa ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie 

mógł zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 
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w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 

ofert. 

 

Rozdz. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie żąda od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

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

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

Wzór umowy, określający szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

Rozdz. XVII. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku postępowania                   

o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP 

„Środki ochrony prawnej” (art. 179 - 198g ustawy PZP), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. Środki 

ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) PZP. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP. Odwołanie 

powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

c) odrzucenia oferty odwołującego, 

d) opisu przedmiotu zamówienia, 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu 

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów 

określonych w Rozdz. VII pkt. 1 SIWZ. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
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określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP (komunikacja elektroniczna) albo                 

w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi 

się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni              

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

10. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy PZP, na które 

nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP. 

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni 

od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej 

odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe 

(Dz.U.2012.1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

13. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 

uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 

orzeczenia w całości lub w części. 

 

Rozdz. XVIII. Pozostałe informacje. 

 

1. Opis części zamówienia 

        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

2. Maksymalna liczba Wykonawców (w przypadku umowy ramowej) 

        Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

3. Przewidywane zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7) ustawy PZP oraz 

okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane 

       Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu 

podobnych usług. 

 

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny 

        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

5. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą 

       Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą realizowane będą w złotych polskich  

(PLN). 
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6. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej 

      Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

 

7. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

2) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem 

treści art. 93 ust. 4 PZP. 

 

8. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP 

        Nie dotyczy. 

 

9. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1) PZP 

        Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1) PZP. 

 

10. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia 

       Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia 

przez Wykonawcę. 

 

11. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo:  

       Nie dotyczy. 

 

12. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia określona zgodnie z art. 143a ust. 3 

PZP 

       Nie dotyczy. 

 

13. Inne postanowienia 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

a) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

brak podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP musi być 

wykazany odrębnie przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie. 

Warunki udziału w postępowaniu powinny być spełnione łącznie przez wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z Rozdz. VI pkt. 2 SIWZ. 

b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

zobowiązani są do załączenia do oferty pełnomocnictwa ustanawiającego 

Pełnomocnika. 

d) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

2) Podwykonawstwo: 

a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/ 

podwykonawcom. 

b) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez 

wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu 

oferty. 
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14. Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty, 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu , 

Załącznik nr 4 - Wykaz usług, 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej  

Załącznik nr 6 - Wzór umowy  


