
                                                                         Włodawa, dnia 21.02.2023 r. 

Znak sprawy: MZC.271.1.6.2023.GO 
 

ZMIANA DO TREŚCI SWZ  
 

w sprawie postępowania przetargowego pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 
2023-2026) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych                   
na terenie gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie”. 
 
             Działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający wprowadza do 
treści SWZ następujące zmiany: 
 
1. Zamawiający dokonuje zmiany w dziale X części I SWZ „INFORMACJA O WYMAGANYCH 

DOKUMENTACH I PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH” w ust. 1, pkt 3), który 
otrzymuje brzmienie:  
„3) Wykonawca razem z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do części I SWZ, 
składa dokumenty, wymienione w poniższej tabeli: 

 

Lp. Wymagany dokument 

1.  Kalkulacja ceny ofertowej - wg wzoru Wykonawcy, która powinna wyodrębniać 
w szczególności koszty: wynagrodzeń, paliwa, techniczne utrzymania pojazdów (dla każdej 
części zamówienia osobno). 

2. Oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, 
zwanego dalej „JEDZ” – dla każdej części zamówienia oddzielny: 
a) JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia określonych w dziale IX 

części I SWZ, spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym 
w dziale VIII części I SWZ, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane 
przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.  

b) Wykonawca składa JEDZ w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym 
właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

c) JEDZ sporządza każdy Wykonawca spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia. W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia 
Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy 
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

d) Zamawiający informuje, że podczas wypełniania części IV formularza JEDZ pod nazwą 
„Kryteria kwalifikacji” Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α, tj. 
do złożenia ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji. W takim 
wypadku Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza 
dotyczącej kryteriów kwalifikacji, właściwej zaś (dowodowej) weryfikacji spełnienia 
konkretnych, określonych przez Zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu 
(kryteriów selekcji), Zamawiający dokona na podstawie stosownych dokumentów 
składanych przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie 
Zamawiającego (art. 126 ust. 1 ustawy PZP). 

e) Wykonawca sporządzi oświadczenie JEDZ (Jednolity europejski dokument zamówienia) 
dla każdej części zamówienia oddzielnie poprzez skorzystanie z serwisu internetowego 
https://espd.uzp.gov.pl/ - wskazanego przez Urząd Zamówień Publicznych, poprzez 
wykorzystanie ogólnego formularza JEDZ zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu 
Zamówień Publicznych w postaci pliku edytowalnego.  

f) Sporządzony i wygenerowany JEDZ należy podpisać kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego 
podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi 

https://espd.uzp.gov.pl/


bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1797). 

g) Szczegółowa instrukcja wypełniania formularza JEDZ znajduje się na stronie 
internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0022/54904/Jednolity-Europejski-
Dokument-Zamowienia-instrukcja-2022.04.29.pdf  

h) 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 także jednolite dokumenty 
(JEDZ) dotyczące tych podmiotów. 

3.  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K 
Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – 
stanowiące załącznik nr 2 do części I SWZ. 

4.  Dowód wniesienia wadium – zgodnie z działem XII części I SWZ 

5.  Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca 
polega na zdolnościach innych podmiotów – zgodnie z działem VIII ust. 3 części I SWZ. 

6.  Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).  
W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. W przypadku wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani 
są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z którego treści będzie 
wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych 
wykonawców należy załączyć do oferty.  
Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności  wskazanie: 

− postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

− wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 

− ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 
Wymagana forma: Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje 
się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku gdy zostały sporządzone jako 
dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
Przez cyfrowe odwzorowanie, rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną 
treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej 
zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. Poświadczenia 
zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje 
odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających 
umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą lub notariusz. 

7. Uzasadnienie zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa. W sytuacji, gdy oferta lub inne 
dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, 
Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogę być one 
udostępniane oraz wskazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1233). 
W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa, o których mowa powyżej, Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych 
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

 
2. Zamawiający dokonuje zmiany w dziale X części I SWZ „INFORMACJA O WYMAGANYCH 

DOKUMENTACH I PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH” w ust. 2, pkt 1), ppkt b., 
który otrzymuje brzmienie: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0022/54904/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2022.04.29.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0022/54904/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2022.04.29.pdf


„b. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
Zamawiający będzie żądał: 
 

Lp. Wymagany dokument 

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:  
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,  
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 
publiczne tytułem środka karnego, sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej 
złożeniem; 

2.  zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, 
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie 
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu; 

4.  odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

5. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który 
złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 
oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej (załącznik nr 5 do części I SWZ). 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast:  
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pozycji 1 niniejszej tabeli 

– składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, 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, w zakresie, o którym mowa w pkt 1 niniejszej tabeli; 

2) zaświadczenia, o którym mowa w pozycji 2 niniejszej tabeli, zaświadczenia albo 
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pozycji 3 
niniejszej tabeli lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego 
lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa 
w pozycji 4 niniejszej tabeli - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 
że: 
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie 
jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej 
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

7. 1) Dokument, o którym mowa w pozycji 6 pkt 1) niniejszej tabeli, powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których 



mowa w pozycji 6 pkt 2) niniejszej tabeli, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed ich złożeniem. 

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pozycji 1-4 niniejszej tabeli, lub gdy 
dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 
ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się 
je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 
przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy - punkt 1) stosuje 
się. 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów 
udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia 
dokumenty, o których mowa w pozycji 1-4 niniejszej tabeli, dotyczące tych 
podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia z postępowania. 

 
3. Zamawiający dokonuje zmiany w dziale XIII części I SWZ „OPIS SPOSOBU 

PRZYGOTOWANIA OFERTY” w ust. 21, który otrzymuje brzmienie:  
„21. Wraz z formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do części I SWZ, Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu dokumenty wymienione w niniejszej zmianie do treści 
SWZ z dnia 21.02.2023 r. (znak sprawy: MZC.271.1.6.2023.GO) - dla każdej części zamówienia 
osobno, tj.: 

1) kalkulacją ceny ofertowej - wg wzoru Wykonawcy, która powinna wyodrębniać 
w szczególności koszty: wynagrodzeń, paliwa, techniczne utrzymania pojazdów; 

2) oświadczenie - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej „JEDZ”, o którym 
mowa w art. 125 ust. 2 ustawy Pzp; 

3) oświadczenie Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozporządzenia 833/2014 oraz 
art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składane na 
podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – stanowiące załącznik nr 2 do części I SWZ; 

4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa 
(jeżeli dotyczy); 

5) dowód wniesienia wadium – zgodnie z działem XII części I SWZ; 
6) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca 
polega na zdolnościach innych podmiotów (jeśli dotyczy); 

7) uzasadnienie zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy)” 
 

4. Zamawiający dokonuje zmiany w dziale XV części I SWZ „SPOSÓB ORAZ TERMIN 
SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT” w ust. 1, który otrzymuje brzmienie:  
„1. Ofertę należy złożyć do dnia 23.03.2023 r. do godziny 10:00 poprzez Platformę przetargową 
e-Zamówienia dostępną pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl - zgodnie z działem VI i XIII 
części I SWZ oraz zgodnie z niniejszą zmianą do treści SWZ z dnia 21.02.2023 r. (znak sprawy: 
MZC.271.1.6.2023.GO)” 

 
ZATWIERDZIŁ: 

 
Za Zarząd 

Międzygminnego Związku Celowego 
 z siedzibą we Włodawie 

(w trybie §19 ust. 5 Statutu MZC) 
 
 

                                                                        
        

https://ezamowienia.gov.pl/
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