Dz.U./S S171
03/09/2021
444664-2021-PL

1 / 13

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:444664-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Śrem: Pojazdy do zbierania odpadów
2021/S 171-444664
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Spółka z o.o.
Adres pocztowy: Parkowa 6
Miejscowość: Śrem
Kod NUTS: PL417 Leszczyński
Kod pocztowy: 63-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Sarbak
E-mail: j.sarbak@pgk.srem.pl
Tel.: +48 612830511
Faks: +48 612830190
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pgk.srem.pl/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/498648
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/498648
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarka Komunalna

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
„Dostawa specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów”
Numer referencyjny: 01/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
34144511 Pojazdy do zbierania odpadów

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdów specjalistycznych do odbierania odpadów zasilanych gazem
CNG i NLG w ilości 14 sztuk.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
„Dostawa specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów”
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
34144511 Pojazdy do zbierania odpadów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL417 Leszczyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Śrem

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdów specjalistycznych do odbierania odpadów zasilanych
gazem CNG w ilości 10 sztuk. Pojazdy winny być fabrycznie nowe, rok produkcji: nie starsze niż 2021 r.,
nieużywane oraz nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, sprawne technicznie, bezpieczne,
zgodne z obowiązującymi normami i standardami jakości, kompletne i gotowe do użytkowania, a także muszą
spełniać minimalne wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe określone w Załączniku A,B,C,D do
SWZ. Minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynosi 12
miesięcy bez limitu kilometrów (tj. koszty serwisu, robocizny, materiałów, olejów i płynów eksploatacyjnych
oraz innych elementów podlegających okresowej wymianie) wraz z kosztem transportu do serwisu lub
autoryzowanego punktu naprawy. Zamawiający wymaga, aby oferowane przez Wykonawcę urządzenia nie były
prototypem, muszą być produktem seryjnym - powtarzalnym. Poprzez produkcję seryjną Zamawiający rozumie
produkcję urządzeń, których konstrukcja i zasada działania jest taka sama, a elementy głównego wyposażania
i oprzyrządowania są stałe i niezmienne. Wymagania zostały opisane w Projektowanych postanowienia umowy
stanowiących załącznik nr 1A do SWZ.
2 Pojazdy muszą spełniać wymagania techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach dla
pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.450 t.j.) i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustaw.
3. Wymagania podane przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu stanowią minimalne wymagania
i winny być spełnione obligatoryjnie. Niespełnienie powyższych wymagań (minimalnych) skutkować będzie
odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp - jej treść jest niezgodna z warunkami
zamówienia.
4. Oferty równoważne. Ilekroć w specyfikacji warunków zamówienia, oraz w załącznikach, przedmiot
zamówienia został określony poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,
intencją zamawiającego było przedstawienie przykładu „typu” tj. określenie minimalnych parametrów
jakościowych i cech użytkowych produktu, materiału bądź technologii; w takim przypadku zamawiający
dopuszcza składanie ofert równoważnych i należy przyjąć, iż wskazaniu takiemu towarzyszy wyrażenie „lub

03/09/2021
S171
https://ted.europa.eu/TED

2 / 13

Dz.U./S S171
03/09/2021
444664-2021-PL

3 / 13

równoważne”. Zaoferowane rozwiązania równoważne (urządzenia, sprzęt lub materiały) będą posiadały
parametry nie gorsze niż te, określone przez Zamawiającego. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe
i cech użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie
dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych różnych producentów. Ewentualne operowanie
przykładowymi nazwami, znakami itp. ma jedynie charakter przykładowy mający na celu doprecyzowanie
oczekiwań Zamawiającego, z zachowaniem zasady neutralności opisu przedmiotu zamówienia.
5. W przypadku powoływania się przez zamawiającego na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty,
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych (certyfikaty) odnoszące się do przedmiotu
zamówienia, dopuszcza się rozwiązania równoważne do opisanych przez zamawiającego.
6. Zamawiający w zakresie przywołanych w dokumentacji norm wskazuje, iż wymagana norma stanowi wymóg
„co najmniej” i dopuszcza przedmiot zamówienia posiadający normy wyższe, równoważne opisywanym.
7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane
przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca
załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 210
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Racjonalna gospodarka odpadami
Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”. Numer wniosków: 1819/2020 wniosek o
pożyczkę, 1820/2020 wniosek o dotację.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt
tysięcy 00/100). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
zamawiającego, PKO Bank Polski SA Nr: 96 1020 4160 0000 2002 0004 5450

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
„Dostawa specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów”
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
34133000 Pojazdy ciężarowe z przyczepą

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL417 Leszczyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Gmina Śrem
II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdów specjalistycznych do odbierania odpadów zasilanych
gazem LNG w ilości 4 sztuk. Pojazdy winny być fabrycznie nowe, rok produkcji: nie starsze niż 2021 r.,
nieużywane oraz nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, sprawne technicznie, bezpieczne,
zgodne z obowiązującymi normami i standardami jakości, kompletne i gotowe do użytkowania, a także muszą
spełniać minimalne wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe określone w Załączniku E,F do SWZ.
Minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy
bez limitu kilometrów (tj. koszty serwisu, robocizny, materiałów, olejów i płynów eksploatacyjnych oraz innych
elementów podlegających okresowej wymianie) wraz z kosztem transportu do serwisu lub autoryzowanego
punktu naprawy. Zamawiający wymaga, aby oferowane przez Wykonawcę urządzenia nie były prototypem,
muszą być produktem seryjnym - powtarzalnym. Poprzez produkcję seryjną Zamawiający rozumie produkcję
urządzeń, których konstrukcja i zasada działania jest taka sama, a elementy głównego wyposażania i
oprzyrządowania są stałe i niezmienne. Wymagania zostały opisane w Projektowanych postanowienia umowy
stanowiących załącznik nr 1B do SWZ.
2. Pojazdy muszą spełniać wymagania techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach dla
pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.450 t.j.) i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustaw.
3. Wymagania podane przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu stanowią minimalne wymagania
i winny być spełnione obligatoryjnie. Niespełnienie powyższych wymagań (minimalnych) skutkować będzie
odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp - jej treść jest niezgodna z warunkami
zamówienia.
4. Oferty równoważne. Ilekroć w specyfikacji warunków zamówienia, oraz w załącznikach, przedmiot
zamówienia został określony poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,
intencją zamawiającego było przedstawienie przykładu „typu” tj. określenie minimalnych parametrów
jakościowych i cech użytkowych produktu, materiału bądź technologii; w takim przypadku zamawiający
dopuszcza składanie ofert równoważnych i należy przyjąć, iż wskazaniu takiemu towarzyszy wyrażenie „lub
równoważne”. Zaoferowane rozwiązania równoważne (urządzenia, sprzęt lub materiały) będą posiadały
parametry nie gorsze niż te, określone przez Zamawiającego. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe
i cech użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie
dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych różnych producentów. Ewentualne operowanie
przykładowymi nazwami, znakami itp. ma jedynie charakter przykładowy mający na celu doprecyzowanie
oczekiwań Zamawiającego, z zachowaniem zasady neutralności opisu przedmiotu zamówienia.
5. W przypadku powoływania się przez zamawiającego na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty,
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych (certyfikaty) odnoszące się do przedmiotu
zamówienia, dopuszcza się rozwiązania równoważne do opisanych przez zamawiającego.
6. Zamawiający w zakresie przywołanych w dokumentacji norm wskazuje, iż wymagana norma stanowi wymóg
„co najmniej” i dopuszcza przedmiot zamówienia posiadający normy wyższe, równoważne opisywanym.
7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane
przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca
załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 224
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Racjonalna gospodarka odpadami
Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”. Numery wniosków: 1819/2020 wniosek
o pożyczkę i 1820/2020 wniosek o dotację.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt
pięć tysięcy złotych 00/100).Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
zamawiającego, PKO Bank Polski SA Nr: 96 1020 4160 0000 2002 0004 5450

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:
zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
PROCEDURA:
1.Zamawiający zgodnie z art. 139 Pzp, przewiduje tzw. „procedurę odwróconą”, tj. najpierw dokona badania i
oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,
w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Zgodnie z art. 256 ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia
odpowiednio przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze
prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
3.W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w walutach innych niż PLN,
dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia
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opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.UE. Te same zasady zamawiający przyjmie przy przeliczeniu
wszelkich innych danych finansowych w walucie.
4. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 8-10
ustawy Pzp.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1. nie podlegają wykluczeniu,
5.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum wykonawców, spółki
cywilne). Zamawiający nie wymaga od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.
7. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 108 ust 1. i art. 109 ust. 1 pkt 4, 8-10.
Pzp.
8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
9. 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 podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
INFORMACJE O PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH, INNYCH
DOKUMENTACH ORAZ DOKUMENTACH JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ.
1. Zamawiający wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych w sytuacji,
gdy wykonawca zamierza zastosować rozwiązania równoważne w stosunku do opisanych w przedmiocie
zamówienia w załącznikach A,B,C,D – I część zamówienia i E,F – II część zamówienia. Przedmiotowe środki
dowodowe wykonawca składa wraz z ofertą. Przedmiotowymi środkami dowodowymi są:
1.1. tabela równoważności (załącznik 3A do SWZ – dotyczy I części zamówienia i załącznik nr 3B do SWZ –
dotyczy II części zamówienia), sporządzona zgodnie z wymaganiami określonym w punktach od 4.5 do 4.8
SWZ wraz z załączonymi dowodami równoważności,
1.2. dowodami tymi mogą być w szczególności: karty katalogowe, DTR, instrukcje obsługi,
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na następującą minimalną sumę gwarancyjną:
- dla I części zamówienia: 800 000,00 zł,
- dla II części zamówienia: 700 000,00 zł
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na poszczególne części zamówienia, powinien wykazać, że posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, których łączna suma gwarancyjna stanowić będzie sumę wartości dla tych poszczególnych części.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
przedstawienie jednego dokumentu potwierdzającego, że wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną 800 000,00 zł - dla Części I oraz
700 000,00 zł – dla Części II lub odrębnie poprzez przedstawienie przez jednego, niektórych lub wszystkich
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia odrębnych dokumentów potwierdzających, że
Wykonawcy ci są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
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przedmiotem zamówienia, na łączną minimalną sumę gwarancyjną wymienioną powyżej lub równowartość tych
kwot wyrażoną w innej walucie na zasadach określonych powyżej.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na poszczególne części zamówienia, powinien wykazać, że jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
której wartość stanowić będzie sumę wartości dla tych poszczególnych części.
b) wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej:
- dla I części zamówienia: 250 000,00 zł,
- dla II części zamówienia: 200 000,00 zł.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na poszczególne części zamówienia, powinien wykazać, że posiada
środki finansowe lub zdolność kredytową, których łączna wartość stanowić będzie sumę wartości dla tych
poszczególnych części.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
przedstawienie przez wszystkich lub niektórych Wykonawców albo jednego Wykonawcę ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w okresie nie
wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem na następujące łączne minimalne kwoty - 250 000,00 zł - dla
Części I oraz 200 000,00 zł – dla Części II.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
INFORMACJE O PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH, INNYCH
DOKUMENTACH ORAZ DOKUMENTACH JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ.
2. Brak podstaw wykluczenia – w zakresie opisanym w Rozdziale 7 SWZ:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
karnego,
– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021
r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie
od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – oświadczenie wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 6A, 6B do SWZ,
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania (załącznik nr 7 do SWZ), o których mowa w:
• art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem
środka zapobiegawczego,
• art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu
zakłócenie konkurencji,
• art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp,
• art. 109 ust. 1 pkt 8–10) ustawy.
Informacja o dokumentach jakie winny zostać złożone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz podwykonawców opisane zostały w Rozdziale 8 i 9 SWZ.

03/09/2021
S171
https://ted.europa.eu/TED

7 / 13

Dz.U./S S171
03/09/2021
444664-2021-PL

III.1.3)

8 / 13

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, posiada wiedzę i
doświadczenie w zrealizowaniu:
a) dla części I zamówienia: co najmniej trzech dostaw specjalistycznych pojazdów związanych przedmiotem
zamówienia: jednego pojazdu-hakowca, jednego pojazdu-hakowca z HDS, jednego pojazdu-śmieciarki
jednokomorowej (pojazdy mogą być zasilane dowolnym rodzajem paliwa), dla łącznej wartości dostaw nie mniej
niż: 1 500 000,00 zł brutto,
b) dla części II zamówienia: co najmniej jednej dostawy specjalistycznego pojazdu związanego z przedmiotem
zamówienia: jednego pojazdu-śmieciarki dwukomorowej BIO, dla wartości dostawy nie mniej niż: 700 000,00 zł
brutto.
Warunek z pkt 6.1.4. SWZ (III.1.3. Ogłoszenia) - wykazu dostaw wykonanych, 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 zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających,
czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na poszczególne części zamówienia, powinien wykazać, że posiada wiedzę
i doświadczenie, które będą stanowić sumę wartości dla tych poszczególnych części, czyli cztery pojazdy
(opisane w ppkt 6.1.4. lit. a-b) SWZ) o wartości minimum 2 200 000,00 zł brutto.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH:
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w.:
3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ppkt 9.2.2. lit. a) SWZ – składa informację z
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania w zakresie, o którym mowa w ppkt 9.2.2. lit. a) – dokument powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem,
3.2. zaświadczenia, o którym mowa w pkt 9.2.2. lit. c) SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto
jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona, ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury –
dokument/-ty powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3.3.. jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w pkt 9.10., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą,
złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
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gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty powinny
być wystawione analogicznie jak dla dokumentów wymienionych w ppkt 9.10.1. i 9.10.2,
3.4. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach art. 118 Pzp, mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia pkt 9.10. stosuje się odpowiednio.
DOKUMENTY SKŁADNE WRAZ Z OFERTĄ:
1. formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A, 2B do SWZ,
2. przedmiotowe środki dowodowe - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3A, 3B do SWZ (jeżeli dotyczy),
3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków w postępowaniu w zakresie
wskazanym w Rozdziale 6 i 7 SWZ (JEDZ) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ,
4. zobowiązanie podmiotu udostępniającego - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8A/8B do SWZ (jeżeli
dotyczy),.5. oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9A, 9B do SWZ (jeżeli dotyczy),
6. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy,
7. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (jeżeli dotyczy) - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w
imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed
ich złożeniem. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
8. zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały opisane w załączniku nr 1A do SWZ - dla I części zamówienia i załączniku nr
1B do SWZ dla II części 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.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/10/2021
Czas lokalny: 10:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 04/01/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 07/10/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

03/09/2021
S171
https://ted.europa.eu/TED

9 / 13

Dz.U./S S171
03/09/2021
444664-2021-PL

10 / 13

W formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/
transakcja/498648.
Zgodnie z ustawą Pzp zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób
jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi
do przekazu wideo on-line,
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa powołana przez Kierownika Zamawiającego. Otwarcie ofert dokonywane zostanie po
uprzednim odszyfrowaniu.Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później
niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp.
2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4), 8-10) ustawy Pzp, który
(przesłanki fakultatywne):
2.1. art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona
albo znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury,
2.2. art. 109 ust. 1 pkt 8) Pzp - w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w
postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest wstanie przedstawić
wymaganych podmiotowych środków dowodowych,
2.3. art. 109 ust. 1 pkt 9) Pzp - bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub
próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
2.4. art. 109 ust. 1 pkt 10) Pzp - w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) lub art.
109 ust. 1 pkt 4), 8‒10) ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
3.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim
nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne,
3.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując
odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym,
3.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie
wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji
lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcz
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
33.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcy, oraz innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
33.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15
ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
33.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
33.3.1. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem
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terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu,
33.3.2. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
33.4. Odwołanie przysługuje na:
33.4.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania
wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,
33.4.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej,
dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający
był obowiązany na podstawie ustawy,
33.4.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
33.5. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w
terminie:
33.5.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
33.5.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 33.5.1.
33.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec
treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
33.6.1. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo
przekracza progi unijne.
33.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 33.6. wnosi się w terminie:
33.7.1. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość
jest równa albo przekracza progi unijne
33.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
33.8.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
albo
33.8.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
33.9. Pełna treść środków ochrony prawnej zawarta jest w ustawie Pzp w Dziale IX.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)
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