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Uniejów, dnia 11.09.2020 r.

Polska-Uniejów: Usługi związane z odpadami
2020/S 177-426775
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Uniejów
Adres pocztowy: bł. Bogumiła 13
Miejscowość: Uniejów
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 99-210
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Leśniewska
E-mail: urzad@uniejow.pl
Tel.: +48 632889740
Faks: +48 632889743
Adresy internetowe:
Główny adres: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie
pod adresem: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany
powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Strona 1 z 15

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, na terenie gminy Uniejów w 2021 r.
Numer referencyjny: ZP.271.24.2020 EL
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe, na terenie gminy Uniejów. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać,
przetransportować i zagospodarować każdą ilość odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości
zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie
przez część roku, znajdujące się na terenie Gminy Uniejów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
oraz wykaz lokalizacji wiat przystankowych znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90511000 Usługi wywozu odpadów
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90512000 Usługi transportu odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren miasta i gminy Uniejów
II.2.4)Opis zamówienia:
3.1 Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe, na terenie gminy Uniejów. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać,
przetransportować i zagospodarować każdą ilość odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości
zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie
przez część roku, znajdujące się na terenie Gminy Uniejów. Wymaga się również odbierania odpadów,
które zostały umieszczone obok pojemników w workach, gdy się nie zmieściły w pojemnikach oraz
opróżniania dodatkowych pojemników prywatnych. W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się do
opróżniania koszy znajdujących się przy wiatach przystankowych na terenie Miasta i Gminy Uniejów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz lokalizacji wiat przystankowych znajduje się w
załączniku nr 8 do SIWZ.
3.2 Odbiór odpadów komunalnych. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór odpadów komunalnych
tj. odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne), odpady
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komunalne zbierane w sposób selektywny. Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 8 do
SIWZ.
3.3 Strumień odpadów w poszczególnych frakcjach wykonawca jest zobowiązany oszacować z
uwzględnieniem:
3.3.1 danych szacunkowych wskazanych w załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ,
3.3.2 prognozy strumienia odpadów komunalnych dla terenów wiejskich zawartej w aktualnie
obowiązującym Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego.
Przewiduje się, że wielkość odpadów w czasie trwania umowy może ulec zmianie.
3.4 Częstotliwość odbioru odpadów. Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne z nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno– wypoczynkowe (wykorzystywane
jedynie przez część roku) z częstotliwością ustaloną w harmonogramie zatwierdzonym przez
Zamawiającego. W zależności od miejsca odbioru oraz rodzajów odpadów będą one odbierane raz
lub dwa razy w miesiącu, raz na pół roku lub po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym. Ponadto
Wykonawca zobowiązuje się do opróżniania koszy znajdujących się przy wiatach przystankowych z
częstotliwością nie mniejszą niż raz w miesiącu. W przypadku zapełnienia koszy odpadami,
Wykonawca jest zobowiązany na telefoniczne wezwanie Zamawiającego do opróżnienia ww. koszy.
Częstotliwość odbioru odpadów szczegółowo została określona w załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ.
3.5 Organizacja oraz utrzymanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.
3.5.1 Wykonawca zobowiązany jest do dnia 1 stycznia 2021 r. do zorganizowania, wyposażenia,
utrzymania oraz obsługi gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 8 do SIWZ.
3.5.2 Koszty zagospodarowania odpadów przyjętych do PSZOK poniesie Wykonawca.
3.6. Wykonawca zobowiązany jest do:
3.6.1 sporządzania i przekazywania rocznych sprawozdań wraz z kserokopią kart przekazania
odpadów potwierdzających sposób zagospodarowania danej ilości i rodzaju odebranych odpadów;
3.6.2 prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z posiadanymi koncesjami i zezwoleniami oraz
dokumentacji gospodarki odpadami ustalonymi w odrębnych przepisach;
3.6.3 prowadzenia systemu ewidencji odpadów przekazywanych do PSZOK (co najmniej rodzaj i ilość
przekazywanych odpadów, pochodzenia odpadów oraz przekazywania miesięcznych raportów z
wyszczególnieniem rodzaju i ilości przyjętych odpadów, o pochodzeniu odpadów i miejscach ich
zagospodarowania);
3.6.4 posiadania aktualnego zezwolenia na wykonywane czynności prowadzone w PSZOK, a związane
z gospodarką odpadami oraz powiadamiania Zamawiającego o zmianach zezwoleń ograniczających
wykonanie przyjętych zobowiązań;
3.6.5 Wykonawca ma obowiązek w czasie realizacji zamówienia respektować przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie
realizacji norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska poniesie
Wykonawca;
3.6.6 zachowania ciągłości świadczenia usługi w okresie zawartej umowy;
3.6.7 wykonywania przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych
uciążliwości oraz ograniczający niedogodności dla społeczeństwa do niezbędnego minimum;
3.6.8 ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu
i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy.
3.7 Zagospodarowanie odpadów. Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów
komunalnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
3.8 Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych. Wykonawca
zobowiązany jest do bezpłatnego wyposażenia w worki do selektywnej zbiórki odpadów.
3.9 Harmonogram wywozu odpadów. Wykonawca przedłoży szczegółowy harmonogram odbioru
odpadów zmieszanych i segregowanych, ze wskazaniem: miejscowości i terminów odbierania
odpadów komunalnych. Zamawiający zobowiązuje się do publikacji harmonogramów na stronie
internetowej Urzędu. Wykonawca zobowiązany będzie również do dystrybucji wśród właścicieli
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nieruchomości innych dokumentów związanych z systemem gospodarki odpadami, o ile nie będą one
wymagały potwierdzenia odbioru.
3.10 Sprawozdawczość. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu raportów
oraz sprawozdań.
UWAGA:
3.11 Przedstawione wielkości ilości odpadów komunalnych są wielkościami orientacyjnymi
3.12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 8 - Szczegółowy Opis
Przedmiotu Zamówienia.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Po zakończeniu realizacji przedmiotowego zamówienia zostanie udzielone kolejne zamówienie o
podobnym charakterze. Wznowienie zamówienia nastąpi po uprzednim przeprowadzeniu otwartej
procedury wyboru najkorzystniejszej oferty
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
8.2.1 Ofertę (wraz z wymaganymi załącznikami) składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej
za
pośrednictwem
Platformy
dostępnej
pod
adresem:
https:/gminauniejow.ezamawiajacy.pl opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8.2.1.1 Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w
zakładce „ OFERTY” do dnia 14.10.2020 r. do godz. 10:15
8.3.1 W przedmiotowym postępowaniu komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się
za
pośrednictwem
Platformy
znajdującej
się
pod
adresem: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.
8.1.2 Ogólne zasady korzystania z Platformy:
a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie gminy
Uniejów; https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
b) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do
strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub
do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu
rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z
obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.

Strona 4 z 15

c) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający
zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w
postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma
informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować
się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
8.1.3 Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę
przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
„Korespondencja”.
9.1 Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w
wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy PLN).
9.2 Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach
wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:
9.2.1 pieniądzu;
9.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
9.2.3 gwarancjach bankowych;
9.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;
9.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U z 2019 r.
poz. 310).
9.3 Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać tylko i wyłącznie na rachunek
bankowy Zamawiającego: 18 8557 0009 2005 0200 0130 0026 podając w tytule wpłaty tytuł
postępowania
9.4 Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu, to zaleca się dołączenie do oferty dowodu jego
wniesienia (dokonania przelewu bankowego).
9.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji oryginał dokumentu wadium
(poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób
upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce
„OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument".
9.6 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty
te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej:
9.6.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego),
poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib;
9.6.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/ gwarancją,
9.6.3 kwotę wadium,
9.6.4 termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą,
9.6.5 zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli Wykonawca:
9.6.5.1 w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako
najkorzystniejszej.
9.6.5.2 którego oferta została wybrana:
9.6.5.2.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
9.6.5.2.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
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9.6.5.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
9.7 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji,
Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt 9.6 SIWZ.
9.8 Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46
ustawy Pzp.
9.9 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wadium zostało wniesione
w sposób nieprawidłowy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
5.1.1.1 Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010),
5.1.1.2 Wpis do BDO rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa na podstawie ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.701).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa ten lub Ci z wykonawców składających
ofertę wspólną, którzy odpowiadają za realizację danego zakresu przedmiotu zamówienia.
7.4.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów, tj.
7.4.1.1 Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010),
7.4.1.2 Wpis do BDO rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa na podstawie ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.701).
Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę
wspólną będą spełniać go łącznie.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca w ogłoszeniu Zamawiający zamieszcza informacje w zakresie
RODO:
19.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuje, że:
19.1.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Uniejów, z siedzibą ul.
Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów, telefon 63 288 97 40, fax 63 288 97 43; 63 288
97 40 wew. 43, adres e-mail: urzad@uniejow.pl;
19.1.2 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Uniejów jest Pan Andrzej Olszak, kontakt:
adres e-mail:daneosobowe@uniejow.pl*, telefon 888-259-832*; Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.24.2020 EL prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.
19.1.3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.
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19.1.4 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 10 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
19.1.5 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp.
19.1.6w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 19.1.7posiada Pani/Pan:
19.1.7.1na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
19.1.7.1.1na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
19.1.7.1.2 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
19.1.7.1.3prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
19.1.8nie przysługuje Pani/Panu:
19.1.8.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych prawo
do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
19.1.8.2 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
_________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony
danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
W zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 1 rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1).
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie.
Pozostałe informacje:
7.2 DO OFERTY WYKONAWCA DOŁĄCZA w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
7.2.1 aktualny na dzień składania ofert dokument Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
(zwanym dalej jednolity dokument JEDZ) – w formie elektronicznej, wypełniony wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ oraz zgodnie z instrukcją wypełniania dostępną pod adresem
internetowym: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcjawypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
Uwaga: W odniesieniu do Kryteriów kwalifikacji Część IV dokumentu JEDZ – Wykonawca może
ograniczyć się do wypełnienia wyłącznie Sekcji α. Tym samym, Wykonawca nie musi wypełniać
żadnej z pozostałych sekcji części IV JEDZ: Kryteria Kwalifikacji.
7.2.1.1 Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu, w myśl art. 25a ust. 3 ustawy Pzp, ma obowiązek
przedstawić dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny jednolity dokument JEDZ.
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7.2.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jednolity dokument
JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca może
wykorzystać w jednolitym dokumencie (JEDZ) nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym
dokumencie (JEDZ) złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łącznie spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, określonych w pkt 5.1 SIWZ.
Uwaga: Dokument JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje
się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7.2.2 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego
ofertę – jeśli dotyczy (projekt zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ), W celu oceny, czy
Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, ww. dokument, winien określać w szczególności:
7.2.2.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
7.2.2.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
7.2.2.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
7.2.2.4 czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6. PODSTAWY WYKLUCZENIA
6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
udziału w postępowaniu.
6.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy:
6.2.1 Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp; każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.3.1 – 7.4.3.4 SIWZ.
6.2.2 Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż w odniesieniu do
jednego z nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp; każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.3.1 – 7.4.3.4 SIWZ.
6.2.3 Podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca, jeżeli w odniesieniu do nich zaistnieją
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; każdy z tych
podmiotów składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.3.1 – 7.4.3.4 SIWZ.
6.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania
tego zakazu.
6.4 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 6.3
SIWZ.
11.18 Na ofertę składają się następujące dokumenty:
11.18.1 Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru - Załącznika nr 1 do SIWZ.
11.18.2 JEDZ przygotowany wg wzoru - Załącznik nr 2 do SIWZ.
11.18.3 JEDZ w zakresie podmiotu trzeciego na zasobach, którego Wykonawca polega (jeżeli
dotyczy).
11.18.4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy
składającego ofertę (jeśli dotyczy, projekt zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ).
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11.18.5 Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest
podpisana przez pełnomocnika.
11.18.6 W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
11.18.7 Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie, których, Zamawiający dokona oceny
skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (jeżeli Wykonawca zastrzega takie
informacje).
11.19 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
11.20 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
5.1.3.1 dysponuje lub będzie dysponować minimum 5 osobami odpowiedzialnymi za świadczenie
usług - uprawnionymi do kierowania pojazdami, posiadającymi prawo jazdy kategorii C lub C+E,
zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz.
1990 z późn. zm.)
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
5.1.3.2 dysponuje lub będzie dysponować potencjałem technicznym, tj. co najmniej następującymi
urządzeniami umożliwiającymi odbieranie odpadów:
— dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
— jednym pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
— jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
— jednym pojazdem specjalistycznym przystosowanym do odbioru odpadów z miejsc trudno
dostępnych, do których prowadzą drogi gruntowe o wąskim dojeździe.
Szczegółowe wymagania dla pojazdów:
— pojazdy muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz
odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku oraz transportu,
— konstrukcja pojazdów musi zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych
odpadów oraz powinna minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
5.1.3.3 dysponuje lub będzie dysponować bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie
Gminy Uniejów lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy.
Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Teren bazy
magazynowo – transportowej musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom
nieupoważnionym. Baza magazynowo – transportowa musi być wyposażona w:
— miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,
— pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,
— miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,
— legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje
magazynowanie odpadów.
Miejsca przeznaczone do
zanieczyszczeń do gruntu.

parkowania

pojazdów

muszą
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Miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych muszą być zabezpieczone
przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników
atmosferycznych.
Teren bazy magazynowo – transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy
zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu
bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy Prawo wodne.
Ponadto na terenie bazy magazynowo – transportowej powinny znajdować się także:
— punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów,
— miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów.
O ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy
magazynowo – transportowej.
Na terenie bazy magazynowo – transportowej muszą znajdować się również urządzenia do
selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców
w całości.
5.1.3.4 dysponuje lub będzie dysponować monitoringiem bazującym na systemie pozycjonowania
satelitarnego umożliwiającym trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o
położeniu pojazdów i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku
odpadów umożliwiający weryfikację tych danych.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek muszą spełniać wszystkie pojazdy wykazane
do realizacji niniejszego zamówienia.
Wykonawca obowiązany jest do zainstalowania do dnia 1 stycznia 2021 r. na wskazanym przez
Zamawiającego stanowisku komputerowym oprogramowania komputerowego pozwalającego na
bieżący odczyt monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający
trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach
postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów w celu weryfikacji
prawidłowości świadczenia usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia.
5.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie
warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1.1 - 5.1.3 SIWZ oceniane będzie łącznie.
5.3 Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp.
5.3.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.3.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.3.3 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp.
5.3.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
5.3.5 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5.4 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w
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inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
7.4.2 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
7.4.2.1 Wykazu narzędzi (wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ), wyposażenia zakładu i urządzeń
technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami.
7.4.2.2 wykazu osób (wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości
lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
Zamawiający, zgodnie z art. 147 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości od 5 % do 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia. Zakres i
warunki zmiany zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały szerzej opisane
w pkt 18 SIWZ oraz projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do
wykonania zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/10/2020
Czas lokalny: 10:15
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym
kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
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Data: 14/10/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 - 210 Uniejów
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
12.3 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego: ul. Błogosławionego Bogumiła
13, 99-210 Uniejów pok. Nr 4 w dniu 14.10.2020 r. o godz. 10:30
12.4 Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert
12.5. Informacja z otwarcia Ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego
oraz na Platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia ofert" i
zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 Pzp.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
III kwartał 2021 r.
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
7.1 Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7.3 WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązany jest, w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazać Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór - Załącznik nr 5 do SIWZ). - powyższy dokument
należy przesłać za pośrednictwem platformy, poprzez zakładkę „Korespondencja”. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
7.4.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
7.4.3.1 informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast ww. dokumentów składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, z zachowaniem powyższego terminu.
7.4.3.2 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp - oświadczenie o braku wydania
wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności.
7.4.3.3 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp - oświadczenie Wykonawcy o
braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne.
7.4.3.4 w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – odpisu z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
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wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
W przypadku wypełnienia w JEDZ w części IV.A pkt 1 (Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym
lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy) Zamawiający pobierze
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia/dokumenty. Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
ww. dokumentu składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.5 Podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7.5.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
a) pkt 7.4.3.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; Dokument
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) pkt 7.4.3.4 - 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 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
7.6 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku
wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
7.7 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w pkt 7.4.2.1. SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 7.5.1 lit. a) SIWZ, w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości, co do treści
dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów
kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokument.
7.8 Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich
lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunku udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
7.9 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
7.10 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).
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7.11 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń lub
dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i
bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu
pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich
tłumaczenia na język polski.
7.12 W przypadku wskazania przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów, które
znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z
posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
7.13 Szczegółowa forma złożenia dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w Rozporządzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126)
oraz Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r.
zmieniającego rozporządzenie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1993), składane są w
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
21.1 Zamawiający nie przewiduje:
21.1.1 zawarcia umowy ramowej,
21.1.2 składania ofert wariantowych i częściowych,
21.1.3 prawa opcji,
21.1.4 udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
21.1.5 rozliczania w walutach obcych,
21.1.6 aukcji elektronicznej,
21.1.7 dynamicznego systemu zakupów
21.1.8 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
21.1.9 wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia,
21.1.10 możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia
21.2 Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.
21.3 Zakres i warunki zmiany zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały
określone w projekcie umowy
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
17.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
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17.2 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.
5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
17.3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
17.4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.2 SIWZ i 17.3 SIWZ wnosi się w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
17.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
17.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
17.8 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem
Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/09/2020
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