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Kleczew, luty 2021 



1. Zamawiający  

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.  

Ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew  
Wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000379279 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.Regon: 301634884, NIP 665-296-32-71 
Tel. (63) 2701 400, Fax. (63) 2701 211  
Adres: www.zgkimkleczew.pl  e-mail: zgkim@lm..pl  
Skrytka epuap : ZGKIMKLECZEW 
Adres miniportalu https://miniportal.uzp.gov.pl 
 
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500   
 
2. Tryb postępowania 

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie 
Ustawy z dnia 11 września 2019. -Prawo zamówień  publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 
2019) wraz  z aktami wykonawczymi 

2. Zamówienie zostanie udzielone w trybie podstawowym którego wartość jest mniejsza 
niż progi unijne kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 266 ustawy 
Pzp. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia  
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup worków do segregacji odpadów (fabrycznie nowych) 
wraz  z ich sukcesywną  dostawą do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia 
szczegółowo określony został w pkt. 2 tj. w  tabeli na łączną ilość 900 000  tys. szt. 
Nazwa kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): kod – 
19520000-7 
Realizacja dostawy: 

a) realizowana sukcesywnie wg aktualnych potrzeb Zamawiającego w okresie do 12 
miesięcy od daty zawarcia umowy z wykonawcą zamówienia, w łącznej szacunkowej 
ilości ok.900 000 szt. 

b) Dostawa worków realizowana będzie . w terminie 2 dni roboczych od momentu 
złożenia zamówienia na dostawę partii worków.  

c) Przewiduje się że zamówienia będą zgłaszane przez Zamawiającego (telefonicznie lub  
pisemnie) w cyklu miesięcznym, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. 

d) Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. , ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew oraz Słupca ul. 
Wspólna 8. 

e) UWAGA. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania analizy jakości, grubości 
oraz pozostałych parametrów przedmiotu zamówienia tj. worków do segregacji 
odpadów w wyspecjalizowanym laboratorium, w przypadku stwierdzenia  wad, 
całkowity koszt badania poniesie Wykonawca.  

f)  W sytuacjach zwiększonego zapotrzebowania na worki, Wykonawca w terminie 24 
godzin od telefonicznego zgłoszenia  Zamawiającego, dostarczy worki do siedziby firmy  
w ilość około   3000  szt.  

g) Zamawiający informuje, że podane w tabeli ilości – zapotrzebowanie na worki w 
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okresie trwania umowy są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do zmniejszenia zamówienia, co nie będzie stanowiło podstawy do wnoszenia 
przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego. W takim przypadku 
dopuszczalna będzie zmiana warunków umowy w zakresie zmniejszenia zakresu 
przedmiotu zamówienia jak też wartości zawartej umowy. 

 
Wszystkie worki określone w pkt 2 winny posiadać dokumenty potwierdzające zgodność z 
określonymi normami oraz atesty, świadectwa jakości, certyfikaty powinny być 
dostarczone wraz z  towarem. 
2. Asortyment stanowiący przedmiot zamówienia 
 

Lp. Nazwa przedmiotu 
zamówienia 

Rodzaj folii wymiary pojemność ilość 

1. Worek żółty z 
nadrukiem -METALE i 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

LDPE 700x1100x0,06 
mm 

120 l 403300 

2. Worek zielony z 
nadrukiem SZKŁO 

LDPE 700x1100x0,08 
mm 

120 l 90000 

4. Worek niebieski z 
nadrukiem PAPIER 

LDPE 700x1100x0,08 
mm 

120 l 131700 

5. Worek brązowy z 
nadrukiem BIO 

LDPE 700x1100x0,08 
mm 

120 l 275000 

 RAZEM X X X 900000 

 
3. Worki mają być półprzezroczyste, umożliwiające szybką ocenę zawartości, odporne na 
działanie promieni UV, odporne na niskie temperatury, wytrzymałe. 
UWAGA: Na etapie realizacji przedmiotu zamówienia w sytuacji gdy mieszkańcy Gmin, w 
których Zamawiający jest operatorem lub pracownicy Zamawiającego będą zgłaszać 
zastrzeżenia co do wytrzymałości worków (co najmniej trzy zgłoszenia) o rozerwaniu 
napełnionego worka) zostanie przeprowadzona próba wytrzymałości przez Zamawiającego, 
poprzez napełnienie danego worka maksymalną ilość odpadów tj. do zapełnienia worka a 
następnie worek zostanie podniesiony, w przypadku rozerwania/pęknięcia worka na 
Wykonawcę zostanie nałożona kara. 
4. Informacje zawarte  na workach: kolor nadruku na workach czarny, w przypadku czarnego 
worka kolor ma być biały 
5.Koszt sporządzenia matrycy oraz opracowania wzoru projektu nadruku na workach leży po 
stronie Wykonawcy (wkalkulowane w cenę worków). Koszty dostawy i rozładunku przedmiotu 
zamówienia do siedziby Zamawiającego -w cenie worków. 
6. Zamawiający zastrzega sobie zatwierdzenie wzoru matrycy przedstawionej przez 
Wykonawcę w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 
7. Worki powinny być dostarczone w paczkach po 100 szt., na których będzie oznaczona ilość 
oraz rodzaj danego worka. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania analizy jakości, grubości oraz pozostałych 
parametrów w wyspecjalizowanym laboratorium, w przypadku stwierdzenia  wad, całkowity 
koszt badania poniesie Wykonawca. 
4. Informacje o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektronicznej. 



1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
4. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
 
5. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia : 12 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. od 01.03.2021r. do 
28.02.2022r. 
 

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia 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: 
1) Ewa Cieślak – osoba od spraw związanych z przetargiem tel. 

632701400 wew. 405, e-mail: e.cieslak@zgkimkleczew.pl . 
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, musi posiadać konto na epuap. Wykonawca 
posiadający konto na epuap ma dostęp do formularzy, złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz 
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie 
korzystania z miniportalu oraz regulaminie epuap. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 
komunikacji wynosi 150MB. 

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 danego postępowania o 
udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na 
miniportalu. 

8. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy 
składania ofert), 

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków 
(innych niż oferta),  zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na epuap 
oraz udostępnionego  przez miniportal (formularz do komunikacji). We wszelkiej 
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia (BZP,TED lub ID postępowania). 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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2)  Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą 
poczty elektronicznej email: e.cieslak@zgkimkleczew.pl  
3) dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów 
lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza do 
komunikacji jako załączniki. 
4) Zamawiający dopuszcza również możliwość  składania dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres: e.cieslak@zgkimkleczew.pl  
5) sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z 
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 
czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i 
przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju z dnia26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

9. Wyjaśnienie treści SWZ 
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert  pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji  warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później 
niż na  4 dni przed upływem terminu składania ofert; 
2) jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa powyżej przedłuża 
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia 
odpowiednio ofert : 
3) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o 
którym mowa powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień SWZ albo opisu 
i wymagań oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 
3) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
wyjaśnienie treści SWZ; 
4) Zamawiający przekaże jednocześnie treść zapytań wraz z wyjaśnieniami ,Wykonawcom 
którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania: www.zgkimkleczew.pl. 
10.Zamawiajacy nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców. 
 

7.Miejsce, termin i sposób składania ofert 
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 19.02.2021 do godziny 10.00 ,przy użyciu 

miniportal, oferty należy złożyć elektronicznie zgodnie z załączoną instrukcją 
miniportal. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci 
elektronicznej  w formacie danych pdf, doc, docx, rtf, xps, odt i podpisana 
kwalifikowanym podpisem elektroniczny, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

3. Sposób złożenia oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę 
wraz z dokumentami i oświadczeniami, które zgodnie z SWZ Wykonawca składa wraz 
z ofertą, należy złożyć w oryginale. 

mailto:e.cieslak@zgkimkleczew.pl
mailto:e.cieslak@zgkimkleczew.pl
http://www.zgkimkleczew.pl/


4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 
ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku dostępnego na epuap i udostępnionych również na miniportalu. Sposób 
zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na 
miniPortalu. 

5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 
zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

6. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ, a 
treść oferty musi odpowiadać ściśle treści niniejszej SWZ. 

7. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 21 pokój nr 5, niezwłocznie po 
upływie terminu składania ofert tj. w dniu 19.02.2021 . 

8. Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu informatycznego miniportalu, w 
przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w ww. 
terminie , otwarcie nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii, ale nie później niż 
następnego dnia po dniu składania ofert , ze względu że kolejny dzień to sobota dlatego 
otwarcie nastąpi w poniedziałek tj. 22.02.2021r. 

9. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informację z otwarcia ofert zgodnie z art. 222 ust.5. 

11.  Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia okoliczności wykazanych przez 
Wykonawcę w treści oświadczenia,  którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą, 
przedłoży w terminie 5 dni następujące dokumenty: odpis z KRS lub CEDIG , zaświadczenie 
o  niezaleganiu w opłacaniu podatków z US oświadczenie wg załącznika nr 4  do SWZ , 
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej załącznik nr 5 do SWZ, wymienione 
dokumenty powinny być aktualne na dzień ich złożenia, 
 
 8. Termin związania ofertą. 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert do dnia 
20.03.2021r.. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą, o którym mowa powyżej w pkt.1 , Zamawiający przed upływem 
terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres nie dłuższy niż  30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

9. Opis sposobu obliczania ceny 
1. Cenę ofertową, obejmującą całość przedmiotu zamówienia, na podstawie której 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena brutto. 
2. Wykonawca określa cenę ofertową poprzez wskazanie w formularzu oferty łącznej 

ceny netto, wysokości podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty. 
3. Obowiązkiem Wykonawcy jest wypełnić formularz ofertowy podając wartości z 

zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.  
4. Niedopuszczalne jest wprowadzenie zapisów bez określenia ceny np. „bez opłat”, „nie 



dotyczy”, „-” oraz dodatkowych zapisów dotyczących rabatów np. „na podane ceny 
udzielam 10 % rabatu”. 

5. Podana cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia.  

 
10. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia. 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które: 

1) Zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z 
niniejszego postępowania, 

2) Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
2. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w niniejszej specyfikacji. 
3. Do wyboru oferty  przyjmuje się najkorzystniejszy bilans  poniższych składników: 

Lp. Nazwa kryterium Kryterium (waga w 
%) 

punkty 

1. Cena 60 60 

2. Termin płatności 40 40 

 Suma 100 100 

 
4. Kryterium „Cena” 

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 60. Pozostałe oferty zostaną 
przeliczone według wzoru podanego poniżej. 
C = Cn/Cb x 60 
C – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium cena 
Cn- cena najniższa spośród badanych ofert 
Cb - cena badanej oferty 

5. Kryterium „termin płatności” 
Oferta z najdłuższym terminem płatności otrzyma maksymalną ilość punktów – 40. Pozostałe 
oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego poniżej. 
T = Tb/Tn x 40 
T – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium termin płatności faktur 
Tb – termin płatności faktur badanej ofert 
Tn – najdłuższy termin płatności faktur spośród badanych ofert 
Najkrótszy termin płatności faktur to 14 dni 
Najdłuższy termin płatności to 30 dni 

6. Łączna punktacja jest sumą punktów uzyskanych w kryteriach: ceny, terminu płatności 
faktur. 

7. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy 
najkorzystniejszą ofertę. W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru 
oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 
bilans ceny i kryterium terminu płatności zamawiający spośród tych ofert wybiera 
ofertę z najniższą ceną. 

 
 
11. Warunki udziału w postępowaniu, wykaz wymaganych dokumentów oraz oświadczeń 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 



1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do 
wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia:  

1. Dokumenty wymagane w ofercie: 
1) formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do SWZ), 
2) pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta została podpisana przez 

pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy  

3) oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania załącznik nr 2 
4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3 

2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu: 

1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art.125 ustawy z dnia 11 września 2019r.Prawo zamówień 
publicznych (wg załącznika nr 2) 

Zgodnie z art. 118 ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub 
inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.. 

3. Dokumenty i oświadczenia składane w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzieleniu zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie 
z art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (wg 
załącznika nr 3), 

2) z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy spełniają podstawy 
wykluczenia zgodnie z art 108 ust. Pzp 

3) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

12. Wadium 

Zamawiający nie wymaga wadium.  

13. Istotne postanowienia umowy 

Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do niniejszej specyfikacji wzór umowy 
(załącznik nr 6 do SWZ). 

14. Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SWZ i 
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

2. ] Zamawiający, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomi o tym 
fakcie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o zamówienie za pośrednictwem 



poczty elektronicznej, umieszczając jednocześnie informację na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

3. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający ma 
prawo żądać od wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, 
których oferta została wybrana, umowy regulującej współpracę podmiotów 
występujących wspólnie. 

4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 
określony w art. 308 ust.2 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 308 ust.3 pkt1a ustawy Pzp. 

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia: 

W niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych w zakresie możliwości wnoszenia odwołań  do Krajowej Izby Odwoławczej oraz 
skargi do sądu 

16. Środki ochrony prawnej 

 Dział IX art. 505-590 ustawy z dnia 11 września 2019.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 
2019r. Dz. U. poz.2019) 

17. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia zastosowanie mają 
przepisy ustawy z  dnia 11 września 2019.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. Dz. U. 
poz.2019) i przepisy wykonawcze do tej ustawy. 

 

18. Ochrona danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

▪ administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 21 62-540 Kleczew 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. jest Pan Krzysztof Bittner, kontakt: iod@zgkimkleczew.pl ; 

▪ Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Sukcesywna dostawa 
worków na odpady komunalne w trybie podstawowym.; 

▪ odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 19 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ), dalej 
„ustawa Pzp”;   

▪ Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy; 

▪ obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
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związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiadają Państwo: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Państwu 
− 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 Państwa danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

19.Wykaz załączników do SWZ  
Załącznikami do niniejszej SWZ są następujące wzory: 
 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 
4. Oświadczenie podatki – załącznik nr 4 
5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej  grupy 

kapitałowej- załącznik nr 5 
6. Projekt umowy – załącznik nr 6 
7. Instrukcja użytkownika miniportal. 

 
 
 
 
 
 
 


