SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY:
GMINA POŚWIĘTNE
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129) – dalej pzp na usługę pn.

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Poświętne
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.”

Nr postępowania: UG.RZI.271.4.2021

POŚWIĘTNE 16.11.2021 R.
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NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I.

GMINA POŚWIĘTNE
NIP: 7681308374
MIEJSCOWOŚĆ: POŚWIĘTNE
ADRES: UL. AKACJOWA 4, 26-315 POŚWIĘTNE
STRONA INTERNETOWA: WWW.POSWIETNE.PL
TEL. 44 756 40 34
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: E-MAIL: poswietne@poswietne.pl
ePUAP DOSTĘPNY POD ADRESEM: HTTPS://EPUAP.GOV.PL/WPS/PORTAL/
NAZWA ADRESATA: GMINA POŚWIĘTNE
IDENTYFIKATOR ADRESATA: /GminaPoswietne_1/skrytka
Miejsce publikacji ogłoszenia:
Biuletyn Zamówień Publicznych: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Urząd Zamówień Publicznych, miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:
https://bip.poswietne.pl/strona-3334-zamowienia_publiczne.html
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia , zmiany, wycofania
oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Zarejestrowanie i utrzymanie konta na ePUAP oraz korzystanie jest bezpłatne.
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:45 do 15:45.
II.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
a.

Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4 26-315
Poświętne tel.+48(44)756-40-34, e-mail: poswietne@poswietne.pl

b.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl Lub pisemnie na adres Administratora.

c.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków
wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 506 ze zm.) oraz innych ustaw i przepisów
regulujących wykonywanie zadań gminy.

d.

W zakresie w jakim załatwienie sprawy odbywa się w sposób milczący, podstawą
przetwarzania danych osobowych są również przepisy art. 122a – 122h Kodeksu
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postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.; t.j. Dz. U. 2021, poz.
735 ze zm.).
e.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą

f.

podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
g.

Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

h.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
i.

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

ii.

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

iii.

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

iv.

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych

narusza

przepisy

ogólnego

rozporządzenia

o ochronie

danych

osobowych (RODO).
i.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.1.3.

j.

Państwa dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców:
i. podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym,
jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu
Administratora – w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom
zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT;
ii. podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać
dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
iii. operatorom pocztowym;
iv. pracownikom Administratora.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

III.
1.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 pzp.
oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

2.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.

3.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa
w art. 3 ustawy pzp.

4.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5.

Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

6.

Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
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7.

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp.

8.

Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę lub dalszych podwykonawców na podstawie stosunku pracy osób wykonujących
wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) obejmują następujące rodzaje
czynności:
1)

9.

prowadzenie samochodu wywożącego odpady.

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do
SWZ.

10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 pzp.
11. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części ponieważ ze względów technicznych,
organizacyjnych oraz ekonomicznych tworzy ono nierozerwalną całość.
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Poświętne oraz
z PSZOK znajdującego się w miejscowości Stefanów 2a. Instytucja zamawiająca stwierdziła, że
podział groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania
zamówienia z uwagi na rozległość obszarową gminy Poświętne. 99% mieszkańców korzysta z
odbioru odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji niezasadne wydało się dzielenie zamówienia
na części, ponieważ potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących
poszczególne

części

zamówienia

mogłaby

poważnie

zagrozić

właściwemu

wykonaniu

zamówienia. Realizacja tego zadania przez różnych wykonawców groziłaby brakiem koordynacji
ich działań co mogłoby skutkować obniżeniem poziomu jakości realizowanych usług. Ustawodawca
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza możliwość zorganizowania
postępowania przetargowego łącznie na odbiór i zagospodarowanie odpadów. W ocenie
Zamawiającego czynności te są wzajemnie od siebie zależne i realizowane łącznie mogą
decydować o efekcie ekologicznym chociażby w postaci wymaganych prawem poziomów
recyklingu. Zamawiający odstąpił od dzielenia zamówienia na części również ze względów
ekonomicznych i logistycznych pamiętając, że koszty ponoszone przez gminę przekładają się na
opłaty ponoszone przez właścicieli nieruchomości. Dobrze logistycznie zaplanowana realizacja
zadania w zakresie odbierania odpadów przekłada się również na efekt ekologiczny w postaci
mniejszej emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. Ponadto, zgodnie z art. 6d ust. 3 w/w
ustawy w przypadku gdy gmina podzielona jest na obszary (sektory), postępowanie o udzielenia
zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przeprowadza
się odrębnie dla każdego z wyznaczonych sektorów. Podział gminy na sektory następuje uchwałą
rady gminy zgodnie z art. 6d ust. 2 ustawy. Rada Gminy Poświętne nie podjęła takiej uchwały
IV.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy
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Poświętne o łącznej masie 683,186 Mg.
Podana wartość jest wartością szacunkową i może ulec zmianie w skutek okoliczności, na które
Zamawiający nie ma wpływu.
Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy Zamawiający
przewiduje zmniejszenie zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę wartości
zawartych umów maksymalnie o 15%.
2. Charakterystyka Gminy Poświętne w kontekście odbioru i zagospodarowania odpadów (na dzień 8
października 2021 r.).
1) Liczba mieszkańców zamieszkałych (pobyt stały i czasowy) na terenie Gminy Poświętne wynosi
3 163.
2) W oparciu o złożone deklaracje ilość osób zamieszkujących wynosi 2 970.
3) Na terenie Gminy Poświętne znajduje się 838 nieruchomości zamieszkałych przez
mieszkańców.
4) Na terenie Gminy Poświętne znajduje się 301 nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
5) Powierzchnia Gminy Poświętne 14 087 ha.
6) Z terenu Gminy Poświętne w roku 2020 zebrano następujące ilości odpadów:
Kod odpadu 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 366,34 Mg;
Kod odpadu 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury – 30,8 Mg;
Kod odpadu 15 01 07 – opakowania ze szkła – 88,79 Mg;
Kod odpadu 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06 – opakowania z metalu i tworzyw sztucznych–
46,16 Mg;
Kod odpadu 20 01 08, 20 03 01 – bioodpady – 0,000 Mg;
Kod odpadu 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe – 26,85 Mg;
Kod odpadu 20 01 23* - urządzenia zawierające freony – 4,98 Mg;
Kod odpadu 16 01 03 – zużyte opony – 5,38 Mg;
Kod odpadu 17 02 01 – drewno – 3,3 Mg;
Kod odpadu 20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki – 3,09 Mg;
Kod odpadu 20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20
01 21, 20 01 23 i 20 01 35 – 6,845 Mg;
Kod odpadu 20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji – 1,72 Mg.
7) Odpady komunalne z PSZOK zebrane w 2020 roku:
Meble i inne odpady wielkogabarytowe – 1,8 Mg;
Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – 26,72 Mg;
⎯ Na dzień 11 października 2021 r. deklaracje na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Poświętne złożyło 1 139 właścicieli nieruchomości.
Wyżej wymienione wartości są określone w oparciu o dotychczasowe dane, na ich zmianę mogą mieć
wpływ: migracja mieszkańców, powstanie i likwidacja budynków.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
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1) Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych
z nieruchomości położonych na terenie Gminy Poświętne, nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub
inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Usługa realizowana
będzie w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych

ulegających

biodegradacji

przekazywanych

do

składowania,

zgodnie

z obowiązującymi w trakcie realizacji umowy przepisami prawa, w tym prawa miejscowego,
m.in. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne oraz uchwały
Rady Gminy Poświętne w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
2) Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy Zamawiający
przewiduje zmniejszenie zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującej zmianę
wartości zawartej umowy maksymalnie o 15%;
3) Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku
wystąpienia okoliczności określonej w ppkt 2), w tym zmiana zaoferowanych przez Wykonawcę
cen jednostkowych oraz żądanie realizacji umowy do wysokości 100% ceny umownej.
4) Odpady będą odbierane z terenu wszystkich miejscowości Gminy Poświętne. Wykaz
miejscowości, wraz z określeniem orientacyjnej liczby gospodarstw domowych zawiera
Załącznik nr 11 do SWZ.
5) Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej, celem sprawdzenia warunków
terenowych związanych z wykonywaniem usług będących przedmiotem zamówienia oraz
celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny
wykonywania usług.
6) Zamawiający wyklucza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny
lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonywania przedmiotu zamówienia.
7) Wszelkie koszty związane z przeprowadzaniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
8) Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru wszystkich odpadów objętych przedmiotem
zamówienia przygotowanych do wywozu, z terenu posesji zamieszkałej, pod warunkiem
zgromadzenia ich, przez właściciela tej nieruchomości, w odpowiednich urządzeniach do
gromadzenia odpadów lub workach. Wykonawca będzie zobowiązany również do zebrania
odpadów znajdujących się obok urządzeń, jeżeli jest to skutkiem jego działania.
9) Harmonogram odbioru odpadów:
a)

Odbiór poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych winien być realizowany według
harmonogramu ramowego, określającego trasy i terminy odbioru poszczególnych
rodzajów odpadów komunalnych.

b)

Adresy nieruchomości zamieszkanych, które muszą zostać wyposażone w urządzenia
do gromadzenia odpadów, ich rodzaj oraz ilość Zamawiający dostarczy Wykonawcy,
który złoży najkorzystniejszą ofertę niezwłocznie po zawarciu umowy na odbiór
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i zagospodarowanie odpadów wraz ze szczegółowym wykazem punktów odbioru
objętych przedmiotem zamówienia.
c)

Harmonogram

ramowy

odbioru

odpadów

komunalnych

z uwzględnieniem

poszczególnych rodzajów odpadów, obejmujący realizację usługi w 2022 r., powinien być
opracowany i przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę w wersji elektronicznej
w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
d)

Zamawiający nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania harmonogramu
od Wykonawcy ma prawo wnieść uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić
i przekazać Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych. Zamawiający ma kolejne 5 dni
roboczych na sprawdzenie czy uwagi zostały wniesione i odpowiedzieć czy wyraża
zgodę na poprawiony harmonogram.

e)

Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram ramowy odbioru odpadów
komunalnych z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów odpadów, Wykonawca jest
zobowiązany dostarczyć właścicielom nieruchomości w formie papierowej, w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od zaakceptowania przez Zamawiającego.

10) Urządzenia do gromadzenia odpadów
a)

Wykonawca ma obowiązek wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne
urządzenia do gromadzenia odpadów (kontenery, pojemniki, worki), bez dodatkowej
opłaty, przez cały okres obowiązywania umowy.

b)

Na potwierdzenie dostarczenia urządzeń, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. listę nieruchomości, którym zostały przekazane
pojemniki, opatrzoną datą przekazania i podpisem przedstawiciela Wykonawcy.

c)

W przypadku niemożności spełnienia tego warunku z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy wskaże on Zamawiającemu te przyczyny na piśmie i udokumentuje ich
zaistnienie.

d)

Za dowód mogą być uznane wskazania urządzeń kontrolujących czas i przebieg tras
pojazdów takich jak tachograf czy GPS.

e)

Za przyczyny niezależne od Wykonawcy można będzie uznać w szczególności co
najmniej trzykrotne nie zastanie właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem
w odstępach co najmniej trzydniowych w godzinach 7:00 – 20:00.

11) W przypadku zmian w wykazie, który określa Załącznik nr 11 do SWZ, skutkujących
zwiększeniem listy punktów odbioru lub urządzeń do gromadzenia odpadów nieujętych
w omawianym wykazie Wykonawca zobowiązany będzie do:
a)

wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów, ich oznaczenie
potwierdzające przynależność do gminnego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi,

b)

odbioru odpadów komunalnych z tych nieruchomości/punktów odbioru począwszy od
tygodnia następującego po tygodniu, w którym Zamawiający poinformował Wykonawcę
o zmianie wykazu.

12) W przypadku zmian w wykazie stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ skutkujących
zmniejszeniem listy punktów wywozowych lub urządzeń do gromadzenia odpadów ujętych
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w ww. wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany do:
a)

odebrania urządzeń do gromadzenia odpadów z nieruchomości;

b)

zakończenie świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych z tych nieruchomości,
począwszy od tygodnia następującego po tygodniu, w którym otrzymał informację
o wykreśleniu punktu wywozowego z wykazu.

13) Wykonawca odpowiada za stan techniczny i sanitarny urządzeń do gromadzenia odpadów. Co
najmniej raz na kwartał jest zobowiązany do ich naprawy albo wymiany uszkodzonych lub
zniszczonych pojemników.
14) Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub ponoszenia kosztów napraw szkód
wyrządzonych podczas lub w związku z wykonywaniem usługi powstałych z winy Wykonawcy,
Podwykonawcy oraz osób trzecich działających w imieniu Wykonawcy. Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu lub zdrowiu
osób trzecich, powstałe podczas lub w związku z realizacją przedmiotu zamówienia z winy
Wykonawcy, Podwykonawcy oraz osób trzecich działających w imieniu Wykonawcy.
15) Wykonawca w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany będzie do
jednorazowego przygotowania, wydruku oraz dystrybucji wśród mieszkańców, ulotek
informacyjnych na temat prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Ulotki w ilości 200 szt.
Wykonawca dostarczy również do siedziby Zamawiającego, celem propagowania informacji
wśród mieszkańców. Wykonawca prześle również koordynatorowi umowy projekt ww.
informacji, celem zamieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiającego.
16) Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi
odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych
odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą.
17) Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu
nieruchomości, w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku
stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji
odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
i informuje o tym fakcie właściciela nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2
dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego poinformowania
Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela
nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumentację – nagrania
bądź zdjęcia wykonane kamerą, aparatem fotograficznym, telefonem bądź innym urządzeniem
rejestrującym obrazy (z funkcją rejestracji obrazów wysokiej jakości) i protokół z zaistnienia
takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości,
w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. Dokumentacja powinna być
wyraźna i czytelna. Spełnienie przez Wykonawcę powyższych wymagań, umożliwi wydanie
decyzji administracyjnej przez Zamawiającego.
18) Wykonawca zobowiązany jest do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych
na legalizowanej wadze.
19) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę występowania nieruchomości, na których
powstają odpady komunalne, a które nie są ujęte w bazie prowadzonej przez Zamawiającego,
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jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie.
20) Rodzaj i częstotliwość odbioru stałych odpadów komunalnych:
a)

Niesegregowane, zmieszane odpady komunalne (Kod: 20 03 01)
⎯

Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę – jeden raz w miesiącu
w okresie od września do czerwca i nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu w okresie
od lipca do sierpnia;

⎯

Zbierane

będą

do

odpowiednio

oznaczonych

pojemników

ustawionych

w miejscach wskazanych przez właściciela nieruchomości;

b)

Selektywnie zbierane odpady komunalne:
•

Bioodpady (Kod: 20 01 08, 20 02 01):

⎯

Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę – jeden raz w miesiącu
w okresie od września do czerwca i nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu w okresie
od lipca do sierpnia;

⎯

Zbierane w workach koloru brązowego oznaczone napisem „BIO”;

•

Papier, w tym odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady
opakowaniowe z tektury (Kod: 15 01 01):

⎯

Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę – 1 raz na miesiąc;

⎯

Zbierane w workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier”;

•

Szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (Kod: 15 01 07):

⎯

Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę – 1 raz na miesiąc;

⎯

Zbierane w workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”;

•

Metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali i odpady
opakowaniowe z tworzyw sztucznych (Kod: 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06 ):

⎯

Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę – 1 raz na miesiąc;

⎯

Zbierane w workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa
sztuczne”.

c)

Odbiór i wywóz odpadów komunalnych Wykonawca będzie realizował również
z punktów

zbiorczych

zlokalizowanych

w miejscowości

Ponikła

i Wólka

Kuligowska ze zmienną częstotliwością wynikającą z ilością powstałych odpadów
w danym okresie roku kalendarzowego. Odbiory będą realizowane z częstotliwością
zapewniającą możliwość stałego dostarczania odpadów do punktów zbiorczych przez
właścicieli nieruchomości rekreacyjnych (letniskowych) tj. w terminie 2 dni od momentu
zgłoszenia przez Zamawiającego takiej potrzeby drogą elektroniczną, telefoniczną lub
faksem. Ogólna liczba odbiorów odpadów z ww, punktów zbiorczych (Ponikła,
Wólka Kuligowska) w danym roku kalendarzowym wyniesie maksymalnie 28
odbiorów (14 w stosunku półrocznym).
d)

Odbiór i wywóz niżej wymienionych odpadów, bezpośrednio od mieszkańców z przed
posesji – 1 raz na pół roku
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i. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
ii. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
iii. zużyte opony od samochodów osobowych
21) Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia:
a)

Wykonawca będzie zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu miesięcznych
protokołów z realizacji usługi zawierających informacje o:
⎯ masie odebranych poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, ich kod (kwity
wagowe);
⎯ sposobie zagospodarowania odpadów ze wskazaniem instalacji, na którą zostały
przekazane, potwierdzone kartami przekazania odpadów, sporządzonych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
⎯ w karcie przekazania odpadów winna znajdować się adnotacja, że przedmiotowe
odpady pochodzą z terenu Gminy Poświętne. Ilość przekazanych odpadów do
instalacji powinna odpowiadać ilości faktycznie odebranych odpadów;
⎯

informacje o zaobserwowanych nieprawidłowościach dot. prowadzonej przez
właścicieli nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów;

b)

Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu sprawozdań,
o których mowa w art. 9n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach;

c)

Sprawozdanie jest przekazywane Wójtowi Gminy za pośrednictwem Bazy danych
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami;

d)

W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa
w art. 9q ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
Wykonawca zobowiązany będzie przekazywać Zamawiającemu niezbędne informacje
umożliwiające sporządzenie sprawozdania.

e)

Wykonawca zobowiązany będzie również do przekazania Zamawiającemu innych
informacji będących w posiadaniu Wykonawcy dotyczących odbioru, unieszkodliwiania
i segregacji odpadów jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony
zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami;

f)

Wykonawca

zobowiązany

jest

do

zagospodarowania

zebranych

odpadów

selektywnych, poprzez przekazanie ich do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania,
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu raz
na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. kart przekazania
odpadów;
g)

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji komunalnych, do
których Wykonawca będzie przekazywał odebrane odpady, w przypadku niewielkich
ilości odebranych odpadów selektywnie zebranych możliwe jest wskazanie podmiotu
zbierającego odpady.

22) Charakterystyka i wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów
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a)

Odpady zmieszane
⎯ kontenery – pojemność 1 100 l – nie mniej niż 12 szt.
⎯ pojemniki – pojemność 120 l – nie mniej niż 795 szt.
⎯ pojemniki – pojemność 240 l – nie mniej niż 128 szt.

b)

Odpady selektywnie zbierane
⎯

worki – folia polietylenowa LDPE o grubości co najmniej 60 mikronów,
przeźroczyste z napisem ,,SZKŁO’’, pojemność 120 l – nie mniej niż 4 000 szt.

⎯

worki – folia polietylenowa LDPE o grubości co najmniej 60 mikronów,
przeźroczyste z napisem ,,PAPIER’’, pojemność 120 l – nie mniej niż 4 000 szt.

⎯

worki – folia polietylenowa LDPE o grubości co najmniej 60 mikronów,
przeźroczyste z napisem ,,BIO’’, pojemność 120 l – nie mniej niż 4 000 szt.

⎯

worki – folia polietylenowa LDPE o grubości co najmniej 60 mikronów,
przeźroczyste z napisem ,,METALE I TWORZYWA SZTUCZNE’’, pojemność
120 l – nie mniej niż 4 000 szt.

⎯

pojemniki na odpady o pojemności min. 1 100 l, kolor zielony z napisem
„SZKŁO”- min. 6 szt.;

⎯

pojemniki na odpady o pojemności min. 1 100 l, kolor żółty z napisem „METALE
I TWORZYWA SZTUCZNE ”- min. 8 szt.;

⎯

pojemniki na odpady o pojemności min. 1 100 l, kolor niebieski z napisem
„PAPIER”- min. 4 szt.;

c)

Przy jednorazowym odbiorze worków na odpady segregowane (SZKŁO, PAPIER,
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE) z każdego punktu odbioru, w zabudowie
jednorodzinnej, Wykonawca odbierający odpady zobowiązany jest do pozostawienia tej
samej ilości worków danego rodzaju tj. SZKŁO, PAPIER, METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE, w jakiej zostały odebrane pełne worki.

d)

Wykonawca dodatkowo, jednorazowo dostarczy do dnia 31 grudnia 2021 r. do
siedziby Zamawiającego po 1 000 szt. worków do selektywnej zbiórki odpadów rodzaju:
SZKŁO, PAPIER, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, które w razie potrzeby będą
rozdysponowane pomiędzy właścicieli nieruchomości.

e)

Wykonawca do dnia 31 grudnia 2021 r. dostarczy do siedziby Zamawiającego 1 000
szt. worków do selektywnej zbiórki odpadów rodzaju BIOODPADY.
W przypadku wystąpienia konieczności rozdysponowania pomiędzy właścicielami
nieruchomości większej ilości worków na bioodpady, Wykonawca dostarczy do
siedziby Zamawiającego wymaganą przez niego ilość worków.

23) Sprzęt techniczny:
Szczegółowe wymagania w zakresie sprzętu jak również w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.
24) Wykonawca zobowiązany jest do rejestrowania trasy przejazdu pojazdów odbierających
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odpady, w systemie monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu zapisy z systemu pozycjonowania satelitarnego
w postaci czytelnych map z zaznaczoną trasą przejazdu pojazdu odbierającego odpady lub
zapewni zdalny dostęp do systemu informatycznego rejestrującego trasy przejazdów. Mapy
będą przekazywane Zamawiającemu w formie elektronicznej na wskazany przez niego adres
e-mail niezwłocznie po odebraniu odpadów z danych miejscowości.
25) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie również odbierał i zagospodarowywał
odpady z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
26) PSZOK znajduje się w miejscowości Stefanów 2a – Baza Referatu Usług Komunalnych.
27) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych (PSZOK) obejmuje następujące grupy odpadów:
a) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
c) zużyte baterie i akumulatory;
d) przeterminowane leki i chemikalia;
e) zużyte opony;
f)

odpady zielone;

g) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
28) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia oraz oznakowania urządzeń do gromadzenia
odpadów wymienionych w ppkt 27 z podziałem na poszczególne kategorie odpadów.
29) Wykonawca jest zobowiązany przy dokonywaniu odbioru odpadów do uporządkowania terenu
zanieczyszczonego odpadami PSZOK w trakcie realizacji usługi odbioru.
30) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odebrane odpady do miejsc unieszkodliwiania
odpadów.
31) Wykonawca zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu potwierdzenia z ważenia pojazdów
na instalacji, do której przekazuje odpady.
32) Częstotliwość odbioru odpadów:
a) Odbiór odpadów z PSZOK odbywać się będzie w miarę potrzeb na telefoniczne lub emailowe zgłoszenie przez Zamawiającego. Wykonawca odbierze odpady z PSZOK
w ciągu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia.
33) Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia:
a) Wykonawca będzie zobowiązany do przekładania Zamawiającemu miesięcznych
protokołów z realizacji usługi zawierających informacje o:
⎯ masie odebranych poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, ich kod (kwity
wagowe);
⎯ sposobie zagospodarowania odpadów ze wskazaniem instalacji, na którą zostały
przekazane, potwierdzone kartami przekazania odpadów, sporządzonych zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
⎯ w karcie przekazania odpadów winna znajdować się adnotacja, że przedmiotowe
odpady pochodzą z terenu Gminy Poświętne. Ilość przekazanych odpadów do
instalacji powinna odpowiadać ilości faktycznie odebranych odpadów
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⎯

informacje o zaobserwowanych nieprawidłowościach dot. prowadzonej przez
właścicieli nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów;

b)

Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu sprawozdań,
o których mowa w art. 9n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach;

c)

Sprawozdanie jest przekazywane Wójtowi Gminy za pośrednictwem Bazy danych
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami;

d)

W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa
w art. 9q ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
Wykonawca zobowiązany będzie przekazywać Zamawiającemu niezbędne informacje
umożliwiające sporządzenie sprawozdania.

e)

Wykonawca zobowiązany będzie również do przekazania Zamawiającemu innych
informacji dotyczących odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów jeśli w trakcie
realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania
innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami;

f)

Wykonawca

zobowiązany

jest

do

zagospodarowania

zebranych

odpadów

selektywnych, poprzez przekazanie ich do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania,
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu raz
na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. kart przekazania
odpadów;
g)

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji komunalnych, do
których Wykonawca będzie przekazywał odebrane odpady, w przypadku niewielkich
ilości odebranych odpadów selektywnie zebranych możliwe jest wskazanie podmiotu
zbierającego odpady.

6. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie wykonywania usługi do przestrzegania
powszechnie obowiązujących przepisów prawa m. in.:
⎯

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162);

⎯

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.);

⎯

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ((t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy;

⎯

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1219 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy;

⎯

ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.1893 z późn. zm.);

⎯

ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1850 z późn. zm.);

⎯

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.);

⎯

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
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wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(Dz. U. z 2013 r. poz. 122);
⎯

rozporządzenia

Ministra

Środowiska

z dnia

16

czerwca

2009

r.

w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. Nr
104 poz. 868);
⎯

rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 10);

⎯ Uchwały z XXV/146/20 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 września 2020 r. w sprawie
przyjęcia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poświętne” (Dz.
U. woj. łódzkiego poz. 5465);
⎯ Uchwały XXV/145/20 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 września 2020 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (Dz. U. woj. łódzkiego poz. 5441) z późniejszymi zmianami.
⎯

Uchwały Nr XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata
2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028;

⎯

Uchwały Nr XL/503/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata
2016-2020 z uwzględnieniem lat 2023-2028 ze zmianami.

7. Instalacja do jakiej mogą trafić odpady:
1) Wykonawca

usług

odbierania

i zagospodarowania

odpadów

jest

obowiązany

do

przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych do
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w złożonej ofercie oraz
przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów
komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią sposobów
postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648);
2) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji do recyklingu, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów, z uwzględnieniem zapisów wskazanych w ppkt 1).
8. Baza transportowo- magazynowa, punkt obsługi mieszkańców
1)

Przez cały czas realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek dysponowania bazą
magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Poświętne lub w odległości
nie większej niż 60 km od granic tej gminy. Baza powinna spełniać wszystkie wymogi
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.
U. z 2013 r., poz. 122).

2)

Baza magazynowo- transportowa powinna znajdować się na trenie nieruchomości, do
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której Wykonawca posiada tytuł prawny;
3)

W zakresie wyposażenia bazy magazynowo- transportowej Wykonawca powinien
zapewnić, aby:
a) teren bazy magazynowo- transportowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający
wstęp osobom nieupoważnionym;
b) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją
zanieczyszczeń do gruntu;
c) miejsca magazynowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych były
zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed
działaniem czynników atmosferycznych;
d) teren bazy magazynowo- transportowej był wyposażony w urządzenia lub systemy
zapewniające

zagospodarowanie

wód

opadowych

i ścieków

przemysłowych,

pochodzących z terenu bazy, zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 324 ze zm.);
4)

baza magazynowo- transportowa wyposażona była w:
a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów;
b) pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób;
c) miejsca do magazynowania selektywnie zbieranych odpadów z grupy odpadów
komunalnych;
d) legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku, gdy na ternie bazy
następuje magazynowanie odpadów.

5)

Na ternie bazy powinny znajdować się także:
a) Punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów;
b) Miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów
o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza
teren bazy magazynowo- transportowej.

6)

Wykonawca, w okresie realizacji zamówienia winien utworzyć Biuro Obsługi, na terenie
Gminy Poświętne lub w odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy, umocowane
do rozwiązywania bieżących problemów związanych z obsługą mieszkańców Gminy.
Adres i numery kontaktowe zostaną przekazane do Urzędu Gminy na co najmniej 10 dni
przed rozpoczęciem realizacji umowy.

7)

Przed podpisaniem umowy Zamawiający dokona kontroli u Wykonawcy w zakresie
dysponowania bazą magazynowo- transportową wynikającą z Rozporządzenia
Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).

9. Pojazdy:
Szczegółowe wymagania w zakresie sprzętu jakim powinien dysponować Wykonawca, jak
również w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości określa
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U.
z 2013 r. poz. 122).
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10. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
Główny kod CPV:
90500000- 2 usługi związane z odpadami
Dodatkowe kody CPV:
90511000-2 usługi wywozu odpadów
90514000-3 usługi recyklingu odpadów
90510000-5 usuwanie i obróbka odpadów
90533000-2 usługi gospodarki odpadami
90513100-7 usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90512000-9 usługi transportu odpadów
1.

Zamawiający

nie

dopuszcza

składania

ofert

wariantowych

oraz

w postaci

katalogów

elektronicznych.
2.

V.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

WIZJA LOKALNA
1.

VI.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji.

PODWYKONAWSTWO
1.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

2.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.

3.

Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawców1.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

VII.
1.

Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2022.

2.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy
stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.

VIII.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 462 ust. 2 p.z.p. zamawiający jest uprawniony do wymagania wskazania w ofercie podwykonawców, o ile na tym
etapie wykonawca dysponuje taką wiedzą.
1
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2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

1)

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile

2)

wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a)

jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia;

b)

jest wpisany do rejestru działalności regulowanej prowadzony przez Wójta Gminy
Poświętne, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), w zakresie odpadów
objętych przedmiotem zamówienia;
potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia
wymienionego w Rozdziale X pkt 1 SWZ Pkt 4 ppkt 3) i 4).

3)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
zdolności technicznej lub zawodowej:

4)

4.1.

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie ciągle wykonywał) wykonał (a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje), co najmniej jedną ciągłą – 12miesięczną usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych,
która obejmowała odbiór odpadów o masie co najmniej 600 Mg oraz przedstawi dowód
potwierdzający, że ta usługa została/jest wykonywana należycie

W przypadku wykazania kilku usług za kwoty mniejsze niż wymagana, kwoty wynikające
z poświadczeń/referencji nie będą sumowane w celu potwierdzenia spełnienia postawionego
warunku.
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania usług w ramach wymaganego warunku
wiedzy i doświadczenia.
Warunek ten ma być spełniony:
•

samodzielnie przez wykonawcę, lub

•

przez minimum jeden inny podmiot udostepniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie
i który zrealizuje te usługi Iub

•

w przypadku wykonawców wspólnych - samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców
występujących wspólnie.
4.2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje
4.2.1.

bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Poświętne lub w
odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy. Baza powinna spełniać wszystkie
wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie
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szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122);
4.2.2.

co najmniej: 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych, 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych
odpadów komunalnych, 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej
oraz 1 pojazdem specjalistycznym do wywozu kontenerów KP-7.

4.2.3.

co najmniej: 1 pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów komunalnych
wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pojazd
musi posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem
przewożonych

odpadów

oraz

minimalizującą

oddziaływanie

czynników

atmosferycznych na odpady. Pojazd musi być wyposażony w narzędzia lub urządzenia
umożliwiające sprzątanie terenu po odbiorze odpadów z PSZOK.
4.2.4.

Co najmniej 1 pojazdem o ładowności do 3,5 t, w celu odbierania odpadów
z trudnodostępnych lokalizacji.

3.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych

zdolności,

jeżeli

posiadanie

przez

wykonawcę

sprzecznych

interesów,

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

IX.
1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
a) w art. 108 ust. 1 pzp

2.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

X.

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)
1.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
o spełnianiu

warunków

udziału

w postępowaniu

oraz

o braku

podstaw

do

wykluczenia

z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 oraz nr 3 do SWZ ;
2

2.

Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3.

Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków

Oświadczenie składane zgodnie z art. 273 ust. 1 p.z.p., który brzmi „W trybie podstawowym oświadczenie, o którym mowa w art.
125 ust. 1, wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.”.
2
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dowodowych3, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4.

Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy Pzp oraz
art. 108 ust 1 pkt 4 (dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem
środka karnego) sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ;
3) dokumentów potwierdzających wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o
gospodarce odpadami (BDO), o którym mowa w ustawie z dn. 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j.
Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.)
4) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b ustawy z dn. 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 888)
5) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających
się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – zgodnie z
załącznikiem nr 7 do SWZ;

4.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z
innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio
uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu
bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 17 p.z.p. przez podmiotowe środki dowodowe należy rozumieć środki służące
potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p.
3
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5.

wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ;

6.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 3 pkt 2, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa
powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert4.

7.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy 5.

8.

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1)

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, o ile wykonawca wskazał
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp dane umożliwiające dostęp do tych
środków;

2)

podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.

8.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.

9.

W zakresie nieuregulowanym ustawą pzp. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020
r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów

elektronicznych

oraz

środków

komunikacji

elektronicznej

w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

XI.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3) lit b) projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
5
Zgodnie z § 3 ust. 3 projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
4
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1.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2.

W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do
realizacji którego te zdolności są wymagane.

3.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów6. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

4.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

5.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu7.

6.

UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby 8.

7.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych
w Rozdziale X SWZ9.
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE

XII.

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
1.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do
oferty.

6

Zgodnie z art. 118 ust. 3 p.z.p.
Zgodnie z art. 122 p.z.p.
8
Zgodnie z art. 123 p.z.p.
9
Zgodnie z art. 125 ust. 5 p.z.p.
7
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2.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 12.

4.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
SPOSÓB

XIII.

KOMUNIKACJI

ORAZ

WYMAGANIA

TECHNICZNE

I

ORGANIZACYJNE

SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się wyłącznie w języku polskim.
2.

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja warunków zamówienia (SWZ), jest
oznaczone

znakiem:

UG.RZI.271.4.2021.

Wykonawcy

winni

we

wszelkich

kontaktach

z zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
3.

Informacje ogólne

3.1. W postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami
odbywa się przy użyciu następujących narządzi:
•

miniPortalu. który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

•

ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/
nazwa adresata: Gmina Poświętne
Identyfikator adresata: /GminaPoswietne_1/skrytka

•

poczty elektronicznej: marta.koska@poswietne.pl

3.2. Zamawiający wyznacza do kontaktu z wykonawcami osoby wskazane poniżej:
1) w zakresie proceduralnym:
MARTA KOŚKA, tel. 447564034 wew. 31;
2) w zakresie merytorycznym:
DARIA WŁODARCZYK, tel. 447564034 wew. 20
3.3. 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.
3.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz
w Regulaminie ePUAP. Instrukcja użytkowania miniPortalu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
3.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
"Formularz złożenia, zmiany. wycofania oferty lub wniosku" i "Formularz do komunikacji"
wynosi 150 MB.
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3.6. 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.
3.7. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na
liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik nr 10 do niniejszej SWZ.
3.8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania w załączniku nr 10 do
niniejszej SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań
w miniPortalu klikając wcześniej opcję "Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania.
4. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).
4.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: "Formularz do
komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez mini Portal. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
4.2. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
email: marta.koska@poswietne.pl
4.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem "Formularza do
komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 4.2 adres email. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych, musi być zgodny z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz.
2415).
4.4. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą,
z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. [art. 61 ust 1 ustawy pzp]
4.5. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne,
w szczególności

nie

dotyczą

ogłoszenia

o zamówieniu

lub

dokumentów

zamówienia,

potwierdzenia zainteresowania, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana. [art. 61 ust 1 ustawy
pzp]
4.6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z regulaminami
korzystania z EPUAP oraz miniPortalu.
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XIV.

OPIS

SPOSOBU

PRZYGOTOWANIA

OFERTY

ORAZ

WYMAGANIA

FORMALNE

DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1.
1.1.

Złożenie oferty
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność
do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę~ jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu.
W szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty /wniosku Wykonawca zobowiązany
jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana
z postępowaniem.

1.2.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

1.3.

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w "Instrukcji użytkownika",
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ.

1.4.

Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepis6w ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. a zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913),
wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym
i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia "Załącznik
stanowiący tajemnic~ przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
należy ten plik zaszyfrować.

1.5.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w Rozdziale XIV pkt 3.1
SWZ w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

1.6.

Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

1.7.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem
"Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji
użytkownika" dostępnej na miniPortalu

1.8.

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

1.9.

Oferta musi być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

1.10. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
w formacie danych np.: .pdf (zalecane) bądź innych rekomendowanych formatów np. doc., xls.,
jpg., jpeg. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobę umocowaną do działania w imieniu wykonawcy. Sposób
złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika systemu
miniPortal-ePUAP.
1.11. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. a zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę
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przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia "załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum przy wykorzystaniu
jednego z rekomendowanych formatów kompresjo (np.: .zip, 7Z).
1.12. Jeżeli wykonawca pakuje/kompresuje dokumenty np.: w plik ZIP, zaleca się wcześniejsze
podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
2.

Uwagi dotyczące postaci składanych dokumentów:

2.1.

Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe jeżeli były wymagane) składane
elektronicznie

muszą

zostać

podpisane

elektronicznym

kwalifikowalnym

podpisem

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2.2.

Przez dokument elektroniczny lub oświadczenie należy rozumieć dokument/oświadczenie
wytworzony/ e w postaci elektronicznej, zapisany/e w formacie danych np .. pdf (zalecany format)
bądź innym rekomendowanym formatem np .. doc, .xls., .jpg, .jpeg, oraz podpisany/e
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (np.:
dokument pełnomocnictwa przygotowany w formie elektronicznej, zapisany w formacie danych
np.: .pdf, a następnie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y upoważniona/e do reprezentowania
wykonawcy),

2.3.

Przez elektroniczną kopię dokumentu lub oświadczenia należy rozumieć oryginalny dokument
w formie pisemnej, który zeskanowano do pliku w formacie danych np.: .pdf, a następnie
podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym (np.: dokument pełnomocnictwa sporządzony w formie pisemnej i podpisany przez
osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy, który został zeskanowany do pliku
w formacie np.: .pdf i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez notariusza).

2.4.

W przypadku składania większej liczby elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń.
wszystkie zeskanowane dokumenty można skompresować do jednego pliku archiwum (np.: zip,
.7Z), a następnie skompresowany plik podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2.5.

W przypadku składania większej liczby dokumentów elektronicznych i oświadczeń oraz
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń wszystkie dokumenty można skompresować do
jednego pliku archiwum (np.: zip, .7Z), a następnie skompresowany plik podpisać kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Złożony w ten
sposób podpis będzie potwierdzał zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii
dokumentów znajdujących się w skompresowanym pliku. Należy przy tym pamiętać, że wszystkie
dokumenty elektroniczne lub oświadczenia znajdujące si w skompresowanym pliku muszą być
przygotowane w sposób opisany w pkt.2.2.

2.6.

Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy
tego

samego

rodzaju.

Podpisywanie

różnymi

rodzajami

podpisów

np.:

osobistym

i kwalifikowalnym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
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Zamawiający, zgodnie z §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. z 2017r. poz. 1320)

2.7.

w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych określa
dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub
podpisu osobistego jako:
•

Dokument w formacie ... pdf' zaleca się podpisywać formatem PAdES;

•

Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy
użyć formatu XAdES.

2.8.

W przypadku podpisu jakiegokolwiek dokumentu kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym formatu XAdES (zewnętrzny podpis), niezbędne
jest by prócz podpisywanego dokumentu był do niego dołączony również plik z tym podpisem.

2.9.

Zamawiający zaleca aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

2.10. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu
wymaganym podpisem. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoznaczne
będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
2.11. Jeżeli oferta zawiera elementy niejawne zastrzeżone przez wykonawcę, wówczas zamawiający
zaleca wykonawcy by w katalogu głównym został utworzony podkatalog o nazwie: część „nie
jawna” zawierający wszelkie zastrzeżone przez wykonawcę dokumenty (pliki) oraz podkatalog
o nazwie: „część jawna”, zawierający wszystkie pozostałe dokumenty (pliki).
2.12. Przed wysłaniem oferty, wykonawca dokonuje jednokrotnego zaszyfrowania, przygotowanego
wcześniej i spakowanego do formatu np.: zip, .7Z katalogu plików (formularz oferty + wymagane
załączniki). W katalogu tym winny znaleźć się odpowiednio nazwane i podpisane kwalifikowalnym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wymagane
dokumenty (pliki).
2.13. Oferta przed wysłaniem winna być zaszyfrowana za pomocą specjalnej opcji/usługi oferowanej
przez miniPortal - zgodnie z Instrukcja użytkownika systemu miniPortal-ePUAP.
3.

Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:

3.1.

OŚWIADCZENIE WSTĘPNE [art. 125 ust 1 ustawy pzp].

3.1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu - którego wzór stanowiące
załącznik nr 2 do SWZ, - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu składa ich
pełnomocnik.
3.1.2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 - 6 ustawy pzp którego wzór stanowo załącznik nr 3 do SWZ. - w przypadku wspólnego ubiegania się
o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia składa każdy
z wykonawców.
Uwaga: Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa wyżej, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
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podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postepowaniu, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby [art. 125 ust 5 ustawy pzp].
3.2.

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY [art. 118 ust 3 ustawy pzp].
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy
środek dowodowy potwierdzający, ze wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby potwierdza, ze stosunek łączący wykonawcę
z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz
określa w szczególności [art. 118 ust 4 ustawy pzp].:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostepniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wyksztalcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.
Uwaga: Dokument ma być złożony wraz z ofertą tylko w sytuacji gdy wykonawca powołuje się na
zasoby innego podmiotu.

3.3.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH

SIĘ O UDZELENIE

ZAMÓWIENIA (konsorcjum. spotka cywilna itp.)
a. W przypadku, o którym mowa wart. 117 ust. 2 i 3 stawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy [art. 117 ust. 4 ustawy
pzp] - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 12 do SWZ.
b. W odniesieniu do warunków dotyczących wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać
na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji, których te
zdolności są wymagane. [art. 117 ust. 3 ustawy pzp].
Uwaga: Oświadczenie ma być złożone wraz z ofertą (jeżeli dotyczy). Oświadczenie ma być
podpisane przez każdego w wykonawców występujących wspólnie.
3.4.

PEŁNOMOCNICTWA
Mają być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy):
a. w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru
- pełnomocnictwo do podpisania oferty lub pod pisania oferty i zawarcia umowy.

3.5.

INNE DOKUMENTY
a) Wypełniony i podpisany formularz oferty - którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę (kwalifikowalnym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). zamawiający wymaga, aby
ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub
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ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisując ofertę działa na podstawie
pełnomocnictwa - patrz: pkt. 3.4 ppkt a) SWZ, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie
do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone z ofertą w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii.
5. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
5.1.

Wymagane oświadczenia wskazane w pkt. 3.1 SWZ powinny być złożone przez każdego
wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zmówienie.

5.2.

W przypadku, o którym mowa wart. 117 ust. 2 i 3 stawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy
[art. 117 ust. 4 ustawy pzp] - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 12 do SWZ.

5.3.

Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do
reprezentowania

ich

w postępowaniu

alba

Pełnomocnika

do

reprezentowania

ich

w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia - patrz: pkt. 3.4 ppkt b) SWZ.
Dokument

lub

w szczególności:

dokumenty

zawierający

wskazanie

postępowania

ustanowienie
o zamówienie

Pełnomocnika

musi

zawierać

publiczne,

którego

dotyczy,

wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego
Pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie
pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione
we

właściwym

rejestrze

lub

ewidencji

wykonawców.

Ustanowienie

przedmiotowego

pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą.
Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz
z ofertą w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokumentów)
zawierającego ustanowienie pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba
udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawców w chwili
udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestrowi
Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.
o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, ze zm.) albo
zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie
z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (tj. Dz.U.
z 2015 r., poz. 584, ze zm.). Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniana
przez upełnomocnionego.
5.4.

Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące
wymagania:
a) Dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczeniem o braku podstaw
wykluczenia, składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym
imieniu.
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b) Dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe
i przedmiotowe składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców
składających ofertę wspólna.
5.5.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w Rozdziale XI
SWZ, 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
oświadczenia wskazane w Rozdziale XIV pkt. 3.1.2 SWZ zawierające informacje dotyczące tych
podmiotów.

5.6.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem.

5.7.

Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na wykonawcę,
w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie Pełnomocnika tych wykonawców.

6.

Informacje zastrzeżone w ofercie - tajemnica przedsiębiorstwa:

6.1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. [art. 18 ust 1 ustawy pzp].

6.2.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019r. poz. 1010
i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, ze nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, że zastrzyżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy pzp. [art. 18
ust 3 ustawy pzp]

6.3.

Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa wart. 10 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. UEL119 z 04.05.2016, str.1, ze zm.)), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679",
w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do
upływu terminu na ich wniesienie. [art. 18 ust 6ustawy pzp].

6.4.

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie budzący
wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie
mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie
składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U. z 2019r. poz. 1010 i 1649). Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach,
wyjaśnieniach i dokumentach składanych przez wykonawcę w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie, że stanowią one
tajemnicę przedsiębiorstwa powinno następnie przed upływem terminu do złożenia przez
wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień.

7.

Wymogi formalne dotyczące przygotowania oferty:

7.1.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę [art. 218 ust. 1 ustawy pzp].
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7.2.

Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach
zamówienia [art. 218 ust. 2 ustawy pzp].

7.3.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim [art. 20 ust. 2 ustawy pzp].

7.4.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.5.

Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych
dokumentach.

7.6.

Oferta oraz oświadczenie muszą być czytelne.

7.7.

Przy sporządzaniu ofert należy zachować zasadę pisemności przy czym przez "pisemność"
należy rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków
pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. [art. 7 ust 16 ustawy pzp]

7.8.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę tj. osobę (osoby)
reprezentującą( e) wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym
rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną(e) do reprezentowania wykonawcy.

7.9.

Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, elektroniczne kopie
dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby.

7.10. Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione dokumenty, załączniki i oświadczenia
wymagane zapisami niniejszej SWZ.
7.11. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.
7.12. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.
7.13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7.14. Wykonawca może dokonać zmiany bądź wycofania złożonej oferty. W celu skutecznego
przeprowadzenia tej czynności wykonawca musi za pomocą przewidzianego formularza (na
ePUAP lub miniPortalu) wysłać do zamawiającego stosowne oświadczenie, które potwierdzać
będzie wolę wykonawcy w zakresie czy to wycofania oferty, czy to jej zmiany, wraz
z dokumentem

potwierdzającymi

umocowanie

osoby

podpisującej

oświadczenie

o wycofanie/zmiany oferty w imieniu wykonawcy. Pismo to winno być podpisane za pomocą
kwalifikowalnego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
Uwaga: Wycofanie złożonej uprzednio oferty rozumiane jest jako wycofanie całości
zaszyfrowanego archiwum, a więc zawierającego wszystkie zawarte w nim pliki tj. ofertę,
pełnomocnictwa, oświadczenia itp. Taka sytuacja powoduje konieczność stworzenia nowego
pliku archiwum w formacie np.: zip, .7Z które będzie zawierało wszystkie pliki jakie wykonawca
zobligowany jest złożyć w terminie składania ofert, a więc zarówno te których treść uległa zmianie
(np. ze względu na zmianę treści SWZ przez Zamawiającego), jak i te, które nie zostały
zmienione. Zamawiający nie może mieć wglądu w treść archiwum, co do którego wykonawca
wyraził wolę zmiany.

XV.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
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1. Ceną ofertową wymienioną w formularzu oferty jest całkowita cena brutto, za wykonanie przedmiotu
zamówienia zawarta w formularza oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu
zamówienia i na zasadach określonych we wzorze umowy.
UWAGA:
Podane w formularzu ofertowym przewidywane ilości poszczególnego rodzaju usług są wielkościami
prognozowanymi umożliwiającymi wybór najkorzystniejszej oferty. Natomiast zamówienie będzie
realizowane zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone w
oparciu o faktycznie wykonane usługi i stawkę jednostkową wskazaną w formularzu ofertowym.
2. W ofercie należy podać całkowitą cenę oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. W cenie
uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych
przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub
podatkiem akcyzowym. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT /podatku akcyzowego, zgodnej
z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług/ podatku akcyzowym, należy do
Wykonawcy.
3. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować zamawiającego (w Formularzu
oferty), czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość
bez kwoty podatku VAT.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą
ceną Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający ma obowiązek rozliczyć
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Ceny brutto określone w Formularzu ofertowym, muszą być wyrażone w PLN, z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej
0,5 grosza pomija się ,a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną
cyfrę powiększa się o jednostkę).
6. Podana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone
w niniejszej SIWZ, obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz
zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze
umowy.
8. Oferta z rażąco niską ceną
8.1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach
zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy
wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych
części składowych.
8.2. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:
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8.2.1.wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy Pzp
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1 tej ustawy,
chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
8.2.2.wartości zamówienia
zaktualizowanej

z

powiększonej

o

należny

uwzględnieniem okoliczności,

podatek

od towarów

które nastąpiły

po

i

usług,

wszczęciu

postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 5.1.
8.3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny , spoczywa na wykonawcy.
8.4. Zgodnie z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem,
podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli
złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

XVI.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

XVII.
1.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 14.12.2021r. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się
jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany
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.
SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

XVIII.
1.

Ofertę wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć zgodnie z wytycznymi opisanymi
w rozdziale XIV SWZ.

2.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 listopada 2021 r do godziny 10:00 dokonując
przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniportalu:
Nazwa adresata: Gmina Poświętne
Identyfikator adresata: /GminaPoswietne_1/skrytka

3.

Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

4.

Decyduje data oraz dokładny czas [hh:mm:ss] generowany wg czasu lokalnego serwera
synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.

Strona 32 z 41

Nr postępowania: UG.RZI.271.4.2021
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Poświętne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.”

5.

Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.

6.

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie składania ofert [art. 226 ust. 1 pkt 1
ustawy pzp].

7.

Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie
terminu składania ofert.

8.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2021 r. o godzinie 10:30.

9.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego po
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do
odszyfrowania.

10. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o10:
1)

nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2)

cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW

XIX.

I SPOSOBU OCENY OFERT
1.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów przy
uwzględnieniu następującego kryterium:

2.

Kryterium

Waga kryterium %

Cena – C

100%

sposób obliczania wartości punktowej dla kryterium (1% = 1,00 pkt):
Kryterium cena (C) – waga kryterium 100 % (max 100,00 pkt.)
- ocena będzie przeprowadzona na podstawie ceny brutto podanej przez
Wykonawcę w ofercie.
Ilość punktów w kryterium cena zostanie obliczona na podstawie poniższego
wzoru:

C min
C=

--------------- x 100,00
C bad

gdzie:
C – ilość punktów w kryterium cena

10

Zgodnie z art. 222 ust. 5 p.z.p.
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C min – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
C bad – cena oferty badanej nie podlegających odrzuceniu
3.

Cena oceniana w niniejszym kryterium to całkowita cena oferty tj. cena brutto.

4.

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
CZYNNOŚCI ZAMAWIAJACEGO PO DOKONANIU OTWARCIA OFERT

XX.
1.

Żądanie złożenia, uzupełnienia lub poprawienia podmiotowych środków dowodowych

1.1.

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp,
podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych
w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę
odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że
[art. 128 ust. 1 ustawy pzp]: 1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta
wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
2) zachodzą przestanki unieważnienia postępowania.

1.2.

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust.
1 ustawy pzp, aktualne na dzień ich złożenia [art. 128 ust. 2 ustawy pzp].

1.3.

Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśniań dotyczących treści oświadczenia, o którym
mowa wart. 125 ust. 1 ustawy pzp, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu [art.128 ust. 4 ustawy pzp].

2.

Wyjaśnienia dotyczące złożonych ofert, zasady poprawiania ofert przez zamawiającego

2.1.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśniań dotyczących
treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych
dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym
a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 i art.
187 ustawy pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. [art. 223 ust. 1 ustawy pzp]

2.2.

Zamawiający poprawia w ofercie [art. 223 ust. 2 ustawy pzp]:
» oczywiste omyłki pisarskie,
» oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
» inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.

2.3.

Za oczywistą omyłkę pisarską uznaje się
» widoczną mylną pisownie wyrazu;
» ewidentny błąd gramatyczny;
» niezamierzone opuszczenie wyrazu bądź jego części;
» ewidentny błąd rzeczowy;
» rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie, uznając za prawidłową cenę wynikającą
z dokonanych działań matematycznych służących wyliczeniu ceny.

Strona 34 z 41

Nr postępowania: UG.RZI.271.4.2021
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Poświętne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.”

2.4.

W przypadku, o którym mowa wart. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, zamawiający wyznacza
wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyki lub
zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje
się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki [art. 223 ust. 3 ustawy pzp].

2.5.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli [art. 226 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy pzp]:
» zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
» wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp.

3.

Oferty o takiej samej cenie lub koszcie, oferty dodatkowe

3.1.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera
spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. [art.
248 ust. 1 ustawy pzp].

3.2.

Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera
ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. [art. 248 ust. 2 ustawy pzp].

3.3.

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w art. 248 ust. 2 ustawy pzp,
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. [art. 248 ust. 3
ustawy pzp].

3.4.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż
zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. [art. 251 ustawy pzp].

4.

Wyjaśnienia dotyczące ceny wskazanej w ofercie. Badanie rażąco niskiej ceny

4.1.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach
zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy
wyjaśniań, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych
części składowych. [art. 224 ust. 1 ustawy pzp].

4.2.

W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od [art.
224 ust. 2 ustawy pzp]:
» wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy pzp, zamawiający
zwraca się o udzielenie wyjaśniań, o których mowa w art. 224 ust. 1 ustawy pzp, chyba ze
rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; [art. 224 ust.
2 pkt 1 ustawy pzp]
» wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśniań,
o których mowa w art. 224 ust.1 ustawy pzp. [art. 224 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp]
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4.3.

Wyjaśnienia, o których mowa wart. 224 ust. 1 ustawy pzp, mogą dotyczyć w szczególności [art.
224 ust. 3 ustawy pzp]:
» zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;
» wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług alba
związanych z realizacją robot budowlanych;
» oryginalności dostaw, usług lub robot budowlanych oferowanych przez wykonawcę;
» zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny
nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r.
a minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020r. poz. 2207) lub przepisów odrębnych
właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;
» zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej;
» zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
» zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;
» wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia
podwykonawcy.

4.4.

W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, zamawiający jest obowiązany żądać
wyjaśniań, o których mowa wart. 224 ust.1 ustawy pzp, co najmniej w zakresie określonym w art.
224 ust 3 pkt 4 i 6 ustawy pzp. [art. 224 ust. 4 ustawy pzp]

4.5.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
wykonawcy. [art. 224 ust. 5 ustawy pzp]

4.6.

Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie
udzielił wyjaśniań w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie
uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu. [art. 224 ust. 6 ustawy pzp].

5.

Obowiązki informacyjne zamawiającego publikacja informacji

5.1.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie
wykonawców, którzy złożyli oferty, o: [art. 253 ust. 1 ustawy pzp]
» wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę alba imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, kt6rego ofert~
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby alba miejsca zamieszkania, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
» wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

5.2.

Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy
pzp, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. [art. 253 ust. 2 ustawy pzp].

5.3.

Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w art. 253 ust 1 ustawy pzp, jeżeli
ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. [art. 253 ust 3 ustawy pzp].

6.

Unieważnienie postępowanie.
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6.1.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych
w art. 255 ust. 1 ustawy Pzp]

7.

Informacje o formalnościach w celu zawarcia umowy.

7.1.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

7.2.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,
o którym mowa w ust. 1, jeżeli

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym

w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
7.3.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
i formie określonej w Rozdziale XXI SWZ.

7.4.

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

7.5.

Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu albo unieważnić
postępowanie.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

XXI.
1.

Wykonawca, którego oferta została wybrana w zakresie zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej "zabezpieczenie") w wysokości 5% ceny
całkowitej brutto wskazanej w ofercie .

2.

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

3.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach

bankowych

lub

poręczeniach

spółdzielczej

kasy

oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2020 r. poz. 299).
4.

Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto, którego numer zostanie
podany Wykonawcy przed podpisaniem umowy.
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Uwaga: Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawić projekt

5.

dokumentu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści. Zabezpieczenie wnoszone
w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z niewykonaniem lub

5.1.

nienależytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez
potwierdzania tych okoliczności;
wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu zamówienia

5.2.

nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z poręczenia lub gwarancji;
z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty

5.3.

całej kwoty zabezpieczenia;
5.4.

powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie;

5.5.

musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji;

5.6.

w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania;

5.7.

beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Poświętne;

5.8.

w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający
wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu
poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

XXII.

INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 pzp. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym
Załącznik nr 4 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

XXIII.

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ , ZMIANY TREŚCI SWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, kierując
swoje zapytania do zamawiającego na adres e-mail: marta.koska@poswietne.pl lub na skrzynkę
ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/ nazwa adresata: Gmina Poświętne, Identyfikator adresata:
/GminaPoswietne_1/skrytka [art. 284 ust 1 ustawy pzp]
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśniań niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do
zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. [art. 284 ust 2 ustawy
pzp].
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3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśniań w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy pzp,
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych
wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. [art. 284
ust 3 ustawy pzp].
4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłyną w terminie, o którym mowa w art.
284 ust. 2 ustawy pzp, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśniań SWZ oraz obowiązku
przedłużenia terminu składania ofert. [art. 284 ust 4 ustawy pzp]
5. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w art. 284 ust. 4 ustawy pzp, nie wpływa na
bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. [art. 284 ust 5 ustawy pzp].
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na
stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 280 ust.
2 i 3 ustawy pzp, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił SWZ. {art. 284 ust 6 ustawy pzp].
7. Zamawiający nie przewiduje zwołać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści
SWZ. [art. 285 ustawy pzp].
8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SWZ. [art. 286 ust. 1 ustawy pzp].
9. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od
wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert,
zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie [art. 286 ust.
3 ustawy pzp
10. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie
informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została udostępniona
SWZ. [art. 286 ust. 5 ustawy pzp].
11. Informację o przedłużonym terminie składania ofert zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu,
o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy pzp. [art. 286 ust. 6 ustawy pzp].
12. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania. [art. 286 ust. 7 ustawy pzp].
13. Jeżeli zmiana dotyczy części SWZ, które nie zostały udostępnione na stronie internetowej
prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 280 ust. 2 i 3 ustawy pzp, dokonaną zmianę treści SWZ
przekazuje winny sposób wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu. [art. 286 ust. 9 ustawy pzp].
14. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, zmawiający
zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, 0 którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6
ustawy pzp [art. 286 ust. 9 ustawy pzp].
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

XXIV.
1.

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody
w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy pzp.

2.

Środki ochrony prawnej

wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie

o udzielenie

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również
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organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 pzp. oraz Rzecznikowi Małych
i Średnich Przedsiębiorców.
3.

Odwołanie przysługuje na:
1)

niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą

w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2)

zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy;

4.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu.

5.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie
internetowej.

6.

Odwołanie wnosi się w terminie:
1)

5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli

informacja została przekazana

przy

użyciu środków komunikacji

elektronicznej,
2)

10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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

5.

Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
pzp., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego
rozdziału nie stanowią inaczej.

7.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego
dalej "sądem zamówień publicznych".

8.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy pzp., 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.

9.

Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ11

XXV.

Załącznik nr 1

11

Formularz Ofertowy

Załączniki nie ujęte we wzorze SWZ.
Strona 40 z 41

Nr postępowania: UG.RZI.271.4.2021
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Poświętne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.”

Załącznik nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4

Wzór umowy

Załącznik nr 5

Instrukcja użytkowania Miniportalu

Załącznik nr 6

Oświadczenie - Grupa kapitałowa

Załącznik nr 7

Wykaz usług

Załącznik nr 8

Wykaz narzędzi i urządzeń

Załącznik nr 9

Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów

Załącznik nr 10

Identyfikator postępowania

Załącznik nr 11

Wykaz miejscowości na znajdujących się na terenie Gminy Poświętne,
z informacją o ilości nieruchomości stanowiących miejsca gromadzenia
odpadów

Załącznik nr 12

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
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