
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Opróżnianie zbiorników i transport ścieków/ 2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "EKO-REGION" sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590765381

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bawełniana 18

1.5.2.) Miejscowość: Bełchatów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 633 08 15

1.5.8.) Numer faksu: 44 633 08 19

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@eko-region.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.eko-region.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4
pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opróżnianie zbiorników i transport ścieków/ 2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a0bb0529-a3f8-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00039089/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-23 09:57
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.eko-region.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/pn/eko-
region.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Informacje szczegółowo opisane w Rozdziale XII i XIII SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: www.platformazakupowa.pl/pn/eko-region.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje szczegółowo opisane w Rozdziale II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 10

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
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wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na opróżnianiu zbiorników
bezodpływowych i transporcie ścieków przemysłowych wytwarzanych na instalacjach
zarządzanych przez Zamawiającego do wskazanej przez Zamawiającego zlewni.2. Każde
opróżnienie zbiorników bezodpływowych i ich transport wykonywany będzie na podstawie
telefonicznego bądź elektronicznego zlecenia wykonania usługi wystawianego przez
uprawnionego pracownika Zamawiającego w terminie dwóch dni roboczych od zgłoszenia. 3.
Usługa realizowana będzie przy użyciu pojazdów specjalistycznych tj. ciągnika siodłowego lub
innego pojazdu ciężarowego oraz naczepy asenizacyjnej o pojemności nie mniejszej niż 24
m³.4. Jednorazowa, minimalna ilość odpompowanych ścieków nie może być mniejsza niż 22
m³.5. Zamawiający podkreśla, że ilość transportów są ilościami szacunkowymi mogącymi ulec
zmianie, mającymi służyć pomocniczo do przygotowania oferty, przy czym maksymalne ilości
nie przekroczą szacunkowej całkowitej ilości ścieków do odbioru w okresie obowiązywania
umowy określonych w Tabeli 1 SWZMinimalna, gwarantowana przez Zamawiającego ilość
odbiorów ścieków wskazana została w Tabela 1 SWZ.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
został opisany w załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90410000-4 - Usługi usuwania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 do
wartości 25 % wartości zamówienia dla zadania 1.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające
odrzuceniu.2. Kryteria oceny ofert:Kryterium I: Cena – 90 pktOcena ofert tym kryterium będzie
przeprowadzona w skali od 0 do 90 pkt wg następujących zasad: Najniższa cena ofertowa Liczba
punktów = --------------------------------- x 90 Cena badanej ofertyKryterium II: Termin płatności faktur – 10
pktPodany przez Wykonawcę termin płatności faktur będzie oceniany według następujących zasad:a.
za termin płatności 21 dni – 5 pktb. za termin płatności 30 dni - 10 pktW przypadku podania przez
Wykonawcę terminu płatności:a. pomiędzy 22 a 29 dni, Zamawiający oceni ofertę w powyższym
kryterium na 5 pkt, a w umowie termin płatności przyjmie jako 21 dnib. poniżej 21 dni lub powyżej 30
dni, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.Maksymalna łączna ilość punktów do uzyskania
przez oferenta:Cena (90 pkt) + Termin płatności faktur (10 pkt) = 100 pktOferta, która przedstawi
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najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria)
zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Komisja dokona obliczeń z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.2. Kryteria oceny
ofert:Kryterium I: Cena – 90 pktOcena ofert tym kryterium będzie przeprowadzona w skali od 0
do 90 pkt wg następujących zasad: Najniższa cena ofertowa Liczba punktów = ------------------------
--------- x 90 Cena badanej ofertyKryterium II: Termin płatności faktur – 10 pktPodany przez
Wykonawcę termin płatności faktur będzie oceniany według następujących zasad:a. za termin
płatności 21 dni – 5 pktb. za termin płatności 30 dni - 10 pktW przypadku podania przez
Wykonawcę terminu płatności:a. pomiędzy 22 a 29 dni, Zamawiający oceni ofertę w powyższym
kryterium na 5 pkt, a w umowie termin płatności przyjmie jako 21 dnib. poniżej 21 dni lub
powyżej 30 dni, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.Maksymalna łączna ilość
punktów do uzyskania przez oferenta:Cena (90 pkt) + Termin płatności faktur (10 pkt) = 100
pktOferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą
sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu. Komisja dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na opróżnianiu zbiorników
bezodpływowych i transporcie ścieków przemysłowych wytwarzanych na instalacjach
zarządzanych przez Zamawiającego do wskazanej przez Zamawiającego zlewni.2. Każde
opróżnienie zbiorników bezodpływowych i ich transport wykonywany będzie na podstawie
telefonicznego bądź elektronicznego zlecenia wykonania usługi wystawianego przez
uprawnionego pracownika Zamawiającego w terminie dwóch dni roboczych od zgłoszenia. 3.
Usługa realizowana będzie przy użyciu pojazdów specjalistycznych tj. ciągnika siodłowego lub
innego pojazdu ciężarowego oraz naczepy asenizacyjnej o pojemności nie mniejszej niż 24
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m³.4. Jednorazowa, minimalna ilość odpompowanych ścieków nie może być mniejsza niż 22
m³.5. Zamawiający podkreśla, że ilość transportów są ilościami szacunkowymi mogącymi ulec
zmianie, mającymi służyć pomocniczo do przygotowania oferty, przy czym maksymalne ilości
nie przekroczą szacunkowej całkowitej ilości ścieków do odbioru w okresie obowiązywania
umowy określonych w Tabeli 1 SWZMinimalna, gwarantowana przez Zamawiającego ilość
odbiorów ścieków wskazana została w Tabela 1 SWZ.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
został opisany w załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90410000-4 - Usługi usuwania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 do
wartości 25 % wartości zamówienia dla zadania 2.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające
odrzuceniu.2. Kryteria oceny ofert:Kryterium I: Cena – 90 pktOcena ofert tym kryterium będzie
przeprowadzona w skali od 0 do 90 pkt wg następujących zasad: Najniższa cena ofertowa Liczba
punktów = --------------------------------- x 90 Cena badanej ofertyKryterium II: Termin płatności faktur – 10
pktPodany przez Wykonawcę termin płatności faktur będzie oceniany według następujących zasad:a.
za termin płatności 21 dni – 5 pktb. za termin płatności 30 dni - 10 pktW przypadku podania przez
Wykonawcę terminu płatności:a. pomiędzy 22 a 29 dni, Zamawiający oceni ofertę w powyższym
kryterium na 5 pkt, a w umowie termin płatności przyjmie jako 21 dnib. poniżej 21 dni lub powyżej 30
dni, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.Maksymalna łączna ilość punktów do uzyskania
przez oferenta:Cena (90 pkt) + Termin płatności faktur (10 pkt) = 100 pktOferta, która przedstawi
najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria)
zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Komisja dokona obliczeń z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.2. Kryteria oceny
ofert:Kryterium I: Cena – 90 pktOcena ofert tym kryterium będzie przeprowadzona w skali od 0
do 90 pkt wg następujących zasad: Najniższa cena ofertowa Liczba punktów = ------------------------
--------- x 90 Cena badanej ofertyKryterium II: Termin płatności faktur – 10 pktPodany przez
Wykonawcę termin płatności faktur będzie oceniany według następujących zasad:a. za termin
płatności 21 dni – 5 pktb. za termin płatności 30 dni - 10 pktW przypadku podania przez
Wykonawcę terminu płatności:a. pomiędzy 22 a 29 dni, Zamawiający oceni ofertę w powyższym
kryterium na 5 pkt, a w umowie termin płatności przyjmie jako 21 dnib. poniżej 21 dni lub
powyżej 30 dni, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.Maksymalna łączna ilość
punktów do uzyskania przez oferenta:Cena (90 pkt) + Termin płatności faktur (10 pkt) = 100
pktOferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą
sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu. Komisja dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na opróżnianiu zbiorników
bezodpływowych i transporcie ścieków przemysłowych wytwarzanych na instalacjach
zarządzanych przez Zamawiającego do wskazanej przez Zamawiającego zlewni.2. Każde
opróżnienie zbiorników bezodpływowych i ich transport wykonywany będzie na podstawie
telefonicznego bądź elektronicznego zlecenia wykonania usługi wystawianego przez
uprawnionego pracownika Zamawiającego w terminie dwóch dni roboczych od zgłoszenia. 3.
Usługa realizowana będzie przy użyciu pojazdów specjalistycznych tj. ciągnika siodłowego lub
innego pojazdu ciężarowego oraz naczepy asenizacyjnej o pojemności nie mniejszej niż 24
m³.4. Jednorazowa, minimalna ilość odpompowanych ścieków nie może być mniejsza niż 22
m³.5. Zamawiający podkreśla, że ilość transportów są ilościami szacunkowymi mogącymi ulec
zmianie, mającymi służyć pomocniczo do przygotowania oferty, przy czym maksymalne ilości
nie przekroczą szacunkowej całkowitej ilości ścieków do odbioru w okresie obowiązywania
umowy określonych w Tabeli 1 SWZMinimalna, gwarantowana przez Zamawiającego ilość
odbiorów ścieków wskazana została w Tabela 1 SWZ.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
został opisany w załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90410000-4 - Usługi usuwania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
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4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 do
wartości 25 % wartości zamówienia dla zadania 3.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające
odrzuceniu.2. Kryteria oceny ofert:Kryterium I: Cena – 90 pktOcena ofert tym kryterium będzie
przeprowadzona w skali od 0 do 90 pkt wg następujących zasad: Najniższa cena ofertowa Liczba
punktów = --------------------------------- x 90 Cena badanej ofertyKryterium II: Termin płatności faktur – 10
pktPodany przez Wykonawcę termin płatności faktur będzie oceniany według następujących zasad:a.
za termin płatności 21 dni – 5 pktb. za termin płatności 30 dni - 10 pktW przypadku podania przez
Wykonawcę terminu płatności:a. pomiędzy 22 a 29 dni, Zamawiający oceni ofertę w powyższym
kryterium na 5 pkt, a w umowie termin płatności przyjmie jako 21 dnib. poniżej 21 dni lub powyżej 30
dni, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.Maksymalna łączna ilość punktów do uzyskania
przez oferenta:Cena (90 pkt) + Termin płatności faktur (10 pkt) = 100 pktOferta, która przedstawi
najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria)
zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Komisja dokona obliczeń z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Trrmin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.2. Kryteria oceny
ofert:Kryterium I: Cena – 90 pktOcena ofert tym kryterium będzie przeprowadzona w skali od 0
do 90 pkt wg następujących zasad: Najniższa cena ofertowa Liczba punktów = ------------------------
--------- x 90 Cena badanej ofertyKryterium II: Termin płatności faktur – 10 pktPodany przez
Wykonawcę termin płatności faktur będzie oceniany według następujących zasad:a. za termin
płatności 21 dni – 5 pktb. za termin płatności 30 dni - 10 pktW przypadku podania przez
Wykonawcę terminu płatności:a. pomiędzy 22 a 29 dni, Zamawiający oceni ofertę w powyższym
kryterium na 5 pkt, a w umowie termin płatności przyjmie jako 21 dnib. poniżej 21 dni lub
powyżej 30 dni, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.Maksymalna łączna ilość
punktów do uzyskania przez oferenta:Cena (90 pkt) + Termin płatności faktur (10 pkt) = 100
pktOferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą
sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert
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niepodlegających odrzuceniu. Komisja dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na opróżnianiu zbiorników
bezodpływowych i transporcie ścieków przemysłowych wytwarzanych na instalacjach
zarządzanych przez Zamawiającego do wskazanej przez Zamawiającego zlewni.2. Każde
opróżnienie zbiorników bezodpływowych i ich transport wykonywany będzie na podstawie
telefonicznego bądź elektronicznego zlecenia wykonania usługi wystawianego przez
uprawnionego pracownika Zamawiającego w terminie dwóch dni roboczych od zgłoszenia. 3.
Usługa realizowana będzie przy użyciu pojazdów specjalistycznych tj. ciągnika siodłowego lub
innego pojazdu ciężarowego oraz naczepy asenizacyjnej o pojemności nie mniejszej niż 24
m³.4. Jednorazowa, minimalna ilość odpompowanych ścieków nie może być mniejsza niż 22
m³.5. Zamawiający podkreśla, że ilość transportów są ilościami szacunkowymi mogącymi ulec
zmianie, mającymi służyć pomocniczo do przygotowania oferty, przy czym maksymalne ilości
nie przekroczą szacunkowej całkowitej ilości ścieków do odbioru w okresie obowiązywania
umowy określonych w Tabeli 1 SWZMinimalna, gwarantowana przez Zamawiającego ilość
odbiorów ścieków wskazana została w Tabela 1 SWZ.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
został opisany w załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 do
wartości 25 % wartości zamówienia dla zadania 4.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające
odrzuceniu.2. Kryteria oceny ofert:Kryterium I: Cena – 90 pktOcena ofert tym kryterium będzie
przeprowadzona w skali od 0 do 90 pkt wg następujących zasad: Najniższa cena ofertowa Liczba
punktów = --------------------------------- x 90 Cena badanej ofertyKryterium II: Termin płatności faktur – 10
pktPodany przez Wykonawcę termin płatności faktur będzie oceniany według następujących zasad:a.
za termin płatności 21 dni – 5 pktb. za termin płatności 30 dni - 10 pktW przypadku podania przez
Wykonawcę terminu płatności:a. pomiędzy 22 a 29 dni, Zamawiający oceni ofertę w powyższym
kryterium na 5 pkt, a w umowie termin płatności przyjmie jako 21 dnib. poniżej 21 dni lub powyżej 30
dni, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.Maksymalna łączna ilość punktów do uzyskania
przez oferenta:Cena (90 pkt) + Termin płatności faktur (10 pkt) = 100 pktOferta, która przedstawi
najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria)
zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Komisja dokona obliczeń z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.2. Kryteria oceny
ofert:Kryterium I: Cena – 90 pktOcena ofert tym kryterium będzie przeprowadzona w skali od 0
do 90 pkt wg następujących zasad: Najniższa cena ofertowa Liczba punktów = ------------------------
--------- x 90 Cena badanej ofertyKryterium II: Termin płatności faktur – 10 pktPodany przez
Wykonawcę termin płatności faktur będzie oceniany według następujących zasad:a. za termin
płatności 21 dni – 5 pktb. za termin płatności 30 dni - 10 pktW przypadku podania przez
Wykonawcę terminu płatności:a. pomiędzy 22 a 29 dni, Zamawiający oceni ofertę w powyższym
kryterium na 5 pkt, a w umowie termin płatności przyjmie jako 21 dnib. poniżej 21 dni lub
powyżej 30 dni, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.Maksymalna łączna ilość
punktów do uzyskania przez oferenta:Cena (90 pkt) + Termin płatności faktur (10 pkt) = 100
pktOferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą
sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu. Komisja dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na opróżnianiu zbiorników
bezodpływowych i transporcie ścieków bytowych wytwarzanych na terenie zakładów
zarządzanych przez Zamawiającego do oczyszczalni ścieków z którymi Wykonawca ma
podpisaną umowę.2. Każde opróżnienie zbiorników bezodpływowych i ich transport
wykonywany będzie na podstawie telefonicznego bądź elektronicznego zlecenia wykonania
usługi wystawianego przez uprawnionego pracownika Zamawiającego w terminie dwóch dni
roboczych od zgłoszenia. 3. Usługa realizowana będzie przy użyciu pojazdów asenizacyjnych
spełniających wymagania techniczne i sanitarne uprawniające do wywozu nieczystości płynnych
oraz dopuszczone do transportu drogowego, których minimalna pojemność beczki wskazana
została w Tabeli 1.4. Pojazdy asenizacyjne mogą wyposażone w urządzenia pomiarowe w
postaci przepływomierzy umożliwiających odczyt pobranych nieczystości płynnych. 5.
Zamawiający podkreśla, że ilość transportów są ilościami szacunkowymi mogącymi ulec
zmianie, mającymi służyć pomocniczo do przygotowania oferty, przy czym maksymalne ilości
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nie przekroczą szacunkowej całkowitej ilości ścieków do odbioru w okresie obowiązywania
umowy określonych w Tabeli 2 SWZ. Zamawiający gwarantuje minimalną ilość odbiorów na
poziomie wskazanym w Tabeli 2 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90410000-4 - Usługi usuwania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 do
wartości 25 % wartości zamówienia dla zadania 5.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające
odrzuceniu.2. Kryteria oceny ofert:Kryterium I: Cena – 90 pktOcena ofert tym kryterium będzie
przeprowadzona w skali od 0 do 90 pkt wg następujących zasad: Najniższa cena ofertowa Liczba
punktów = --------------------------------- x 90 Cena badanej ofertyKryterium II: Termin płatności faktur – 10
pktPodany przez Wykonawcę termin płatności faktur będzie oceniany według następujących zasad:a.
za termin płatności 21 dni – 5 pktb. za termin płatności 30 dni - 10 pktW przypadku podania przez
Wykonawcę terminu płatności:a. pomiędzy 22 a 29 dni, Zamawiający oceni ofertę w powyższym
kryterium na 5 pkt, a w umowie termin płatności przyjmie jako 21 dnib. poniżej 21 dni lub powyżej 30
dni, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.Maksymalna łączna ilość punktów do uzyskania
przez oferenta:Cena (90 pkt) + Termin płatności faktur (10 pkt) = 100 pktOferta, która przedstawi
najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria)
zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Komisja dokona obliczeń z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
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1. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.2. Kryteria oceny
ofert:Kryterium I: Cena – 90 pktOcena ofert tym kryterium będzie przeprowadzona w skali od 0
do 90 pkt wg następujących zasad: Najniższa cena ofertowa Liczba punktów = ------------------------
--------- x 90 Cena badanej ofertyKryterium II: Termin płatności faktur – 10 pktPodany przez
Wykonawcę termin płatności faktur będzie oceniany według następujących zasad:a. za termin
płatności 21 dni – 5 pktb. za termin płatności 30 dni - 10 pktW przypadku podania przez
Wykonawcę terminu płatności:a. pomiędzy 22 a 29 dni, Zamawiający oceni ofertę w powyższym
kryterium na 5 pkt, a w umowie termin płatności przyjmie jako 21 dnib. poniżej 21 dni lub
powyżej 30 dni, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.Maksymalna łączna ilość
punktów do uzyskania przez oferenta:Cena (90 pkt) + Termin płatności faktur (10 pkt) = 100
pktOferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą
sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu. Komisja dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na opróżnianiu zbiorników
bezodpływowych i transporcie ścieków bytowych wytwarzanych na terenie zakładów
zarządzanych przez Zamawiającego do oczyszczalni ścieków z którymi Wykonawca ma
podpisaną umowę.2. Każde opróżnienie zbiorników bezodpływowych i ich transport
wykonywany będzie na podstawie telefonicznego bądź elektronicznego zlecenia wykonania
usługi wystawianego przez uprawnionego pracownika Zamawiającego w terminie dwóch dni
roboczych od zgłoszenia. 3. Usługa realizowana będzie przy użyciu pojazdów asenizacyjnych
spełniających wymagania techniczne i sanitarne uprawniające do wywozu nieczystości płynnych
oraz dopuszczone do transportu drogowego, których minimalna pojemność beczki wskazana
została w Tabeli 1.4. Pojazdy asenizacyjne mogą wyposażone w urządzenia pomiarowe w
postaci przepływomierzy umożliwiających odczyt pobranych nieczystości płynnych. 5.
Zamawiający podkreśla, że ilość transportów są ilościami szacunkowymi mogącymi ulec
zmianie, mającymi służyć pomocniczo do przygotowania oferty, przy czym maksymalne ilości
nie przekroczą szacunkowej całkowitej ilości ścieków do odbioru w okresie obowiązywania
umowy określonych w Tabeli 2 SWZ. Zamawiający gwarantuje minimalną ilość odbiorów na
poziomie wskazanym w Tabeli 2 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90410000-4 - Usługi usuwania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
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budowlane Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 do
wartości 25 % wartości zamówienia dla zadania 6.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające
odrzuceniu.2. Kryteria oceny ofert:Kryterium I: Cena – 90 pktOcena ofert tym kryterium będzie
przeprowadzona w skali od 0 do 90 pkt wg następujących zasad: Najniższa cena ofertowa Liczba
punktów = --------------------------------- x 90 Cena badanej ofertyKryterium II: Termin płatności faktur – 10
pktPodany przez Wykonawcę termin płatności faktur będzie oceniany według następujących zasad:a.
za termin płatności 21 dni – 5 pktb. za termin płatności 30 dni - 10 pktW przypadku podania przez
Wykonawcę terminu płatności:a. pomiędzy 22 a 29 dni, Zamawiający oceni ofertę w powyższym
kryterium na 5 pkt, a w umowie termin płatności przyjmie jako 21 dnib. poniżej 21 dni lub powyżej 30
dni, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.Maksymalna łączna ilość punktów do uzyskania
przez oferenta:Cena (90 pkt) + Termin płatności faktur (10 pkt) = 100 pktOferta, która przedstawi
najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria)
zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Komisja dokona obliczeń z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.2. Kryteria oceny
ofert:Kryterium I: Cena – 90 pktOcena ofert tym kryterium będzie przeprowadzona w skali od 0
do 90 pkt wg następujących zasad: Najniższa cena ofertowa Liczba punktów = ------------------------
--------- x 90 Cena badanej ofertyKryterium II: Termin płatności faktur – 10 pktPodany przez
Wykonawcę termin płatności faktur będzie oceniany według następujących zasad:a. za termin
płatności 21 dni – 5 pktb. za termin płatności 30 dni - 10 pktW przypadku podania przez
Wykonawcę terminu płatności:a. pomiędzy 22 a 29 dni, Zamawiający oceni ofertę w powyższym
kryterium na 5 pkt, a w umowie termin płatności przyjmie jako 21 dnib. poniżej 21 dni lub
powyżej 30 dni, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.Maksymalna łączna ilość
punktów do uzyskania przez oferenta:Cena (90 pkt) + Termin płatności faktur (10 pkt) = 100
pktOferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą
sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu. Komisja dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
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lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na opróżnianiu zbiorników
bezodpływowych i transporcie ścieków bytowych wytwarzanych na terenie zakładów
zarządzanych przez Zamawiającego do oczyszczalni ścieków z którymi Wykonawca ma
podpisaną umowę.2. Każde opróżnienie zbiorników bezodpływowych i ich transport
wykonywany będzie na podstawie telefonicznego bądź elektronicznego zlecenia wykonania
usługi wystawianego przez uprawnionego pracownika Zamawiającego w terminie dwóch dni
roboczych od zgłoszenia. 3. Usługa realizowana będzie przy użyciu pojazdów asenizacyjnych
spełniających wymagania techniczne i sanitarne uprawniające do wywozu nieczystości płynnych
oraz dopuszczone do transportu drogowego, których minimalna pojemność beczki wskazana
została w Tabeli 1.4. Pojazdy asenizacyjne mogą wyposażone w urządzenia pomiarowe w
postaci przepływomierzy umożliwiających odczyt pobranych nieczystości płynnych. 5.
Zamawiający podkreśla, że ilość transportów są ilościami szacunkowymi mogącymi ulec
zmianie, mającymi służyć pomocniczo do przygotowania oferty, przy czym maksymalne ilości
nie przekroczą szacunkowej całkowitej ilości ścieków do odbioru w okresie obowiązywania
umowy określonych w Tabeli 2 SWZ. Zamawiający gwarantuje minimalną ilość odbiorów na
poziomie wskazanym w Tabeli 2 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90410000-4 - Usługi usuwania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 do
wartości 25 % wartości zamówienia dla zadania 7.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające
odrzuceniu.2. Kryteria oceny ofert:Kryterium I: Cena – 90 pktOcena ofert tym kryterium będzie
przeprowadzona w skali od 0 do 90 pkt wg następujących zasad: Najniższa cena ofertowa Liczba
punktów = --------------------------------- x 90 Cena badanej ofertyKryterium II: Termin płatności faktur – 10
pktPodany przez Wykonawcę termin płatności faktur będzie oceniany według następujących zasad:a.
za termin płatności 21 dni – 5 pktb. za termin płatności 30 dni - 10 pktW przypadku podania przez
Wykonawcę terminu płatności:a. pomiędzy 22 a 29 dni, Zamawiający oceni ofertę w powyższym
kryterium na 5 pkt, a w umowie termin płatności przyjmie jako 21 dnib. poniżej 21 dni lub powyżej 30
dni, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.Maksymalna łączna ilość punktów do uzyskania
przez oferenta:Cena (90 pkt) + Termin płatności faktur (10 pkt) = 100 pktOferta, która przedstawi
najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria)
zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Komisja dokona obliczeń z
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dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.2. Kryteria oceny
ofert:Kryterium I: Cena – 90 pktOcena ofert tym kryterium będzie przeprowadzona w skali od 0
do 90 pkt wg następujących zasad: Najniższa cena ofertowa Liczba punktów = ------------------------
--------- x 90 Cena badanej ofertyKryterium II: Termin płatności faktur – 10 pktPodany przez
Wykonawcę termin płatności faktur będzie oceniany według następujących zasad:a. za termin
płatności 21 dni – 5 pktb. za termin płatności 30 dni - 10 pktW przypadku podania przez
Wykonawcę terminu płatności:a. pomiędzy 22 a 29 dni, Zamawiający oceni ofertę w powyższym
kryterium na 5 pkt, a w umowie termin płatności przyjmie jako 21 dnib. poniżej 21 dni lub
powyżej 30 dni, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.Maksymalna łączna ilość
punktów do uzyskania przez oferenta:Cena (90 pkt) + Termin płatności faktur (10 pkt) = 100
pktOferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą
sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu. Komisja dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na opróżnianiu zbiorników
bezodpływowych i transporcie ścieków bytowych wytwarzanych na terenie zakładów
zarządzanych przez Zamawiającego do oczyszczalni ścieków z którymi Wykonawca ma
podpisaną umowę.2. Każde opróżnienie zbiorników bezodpływowych i ich transport
wykonywany będzie na podstawie telefonicznego bądź elektronicznego zlecenia wykonania
usługi wystawianego przez uprawnionego pracownika Zamawiającego w terminie dwóch dni
roboczych od zgłoszenia. 3. Usługa realizowana będzie przy użyciu pojazdów asenizacyjnych
spełniających wymagania techniczne i sanitarne uprawniające do wywozu nieczystości płynnych
oraz dopuszczone do transportu drogowego, których minimalna pojemność beczki wskazana
została w Tabeli 1.4. Pojazdy asenizacyjne mogą wyposażone w urządzenia pomiarowe w
postaci przepływomierzy umożliwiających odczyt pobranych nieczystości płynnych. 5.
Zamawiający podkreśla, że ilość transportów są ilościami szacunkowymi mogącymi ulec
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zmianie, mającymi służyć pomocniczo do przygotowania oferty, przy czym maksymalne ilości
nie przekroczą szacunkowej całkowitej ilości ścieków do odbioru w okresie obowiązywania
umowy określonych w Tabeli 2 SWZ. Zamawiający gwarantuje minimalną ilość odbiorów na
poziomie wskazanym w Tabeli 2 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90410000-4 - Usługi usuwania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 do
wartości 25 % wartości zamówienia dla zadania 8.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające
odrzuceniu.2. Kryteria oceny ofert:Kryterium I: Cena – 90 pktOcena ofert tym kryterium będzie
przeprowadzona w skali od 0 do 90 pkt wg następujących zasad: Najniższa cena ofertowa Liczba
punktów = --------------------------------- x 90 Cena badanej ofertyKryterium II: Termin płatności faktur – 10
pktPodany przez Wykonawcę termin płatności faktur będzie oceniany według następujących zasad:a.
za termin płatności 21 dni – 5 pktb. za termin płatności 30 dni - 10 pktW przypadku podania przez
Wykonawcę terminu płatności:a. pomiędzy 22 a 29 dni, Zamawiający oceni ofertę w powyższym
kryterium na 5 pkt, a w umowie termin płatności przyjmie jako 21 dnib. poniżej 21 dni lub powyżej 30
dni, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.Maksymalna łączna ilość punktów do uzyskania
przez oferenta:Cena (90 pkt) + Termin płatności faktur (10 pkt) = 100 pktOferta, która przedstawi
najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria)
zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Komisja dokona obliczeń z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10
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4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.2. Kryteria oceny
ofert:Kryterium I: Cena – 90 pktOcena ofert tym kryterium będzie przeprowadzona w skali od 0
do 90 pkt wg następujących zasad: Najniższa cena ofertowa Liczba punktów = ------------------------
--------- x 90 Cena badanej ofertyKryterium II: Termin płatności faktur – 10 pktPodany przez
Wykonawcę termin płatności faktur będzie oceniany według następujących zasad:a. za termin
płatności 21 dni – 5 pktb. za termin płatności 30 dni - 10 pktW przypadku podania przez
Wykonawcę terminu płatności:a. pomiędzy 22 a 29 dni, Zamawiający oceni ofertę w powyższym
kryterium na 5 pkt, a w umowie termin płatności przyjmie jako 21 dnib. poniżej 21 dni lub
powyżej 30 dni, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.Maksymalna łączna ilość
punktów do uzyskania przez oferenta:Cena (90 pkt) + Termin płatności faktur (10 pkt) = 100
pktOferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą
sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu. Komisja dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na opróżnianiu zbiorników
bezodpływowych i transporcie ścieków bytowych wytwarzanych na terenie zakładów
zarządzanych przez Zamawiającego do oczyszczalni ścieków z którymi Wykonawca ma
podpisaną umowę.2. Każde opróżnienie zbiorników bezodpływowych i ich transport
wykonywany będzie na podstawie telefonicznego bądź elektronicznego zlecenia wykonania
usługi wystawianego przez uprawnionego pracownika Zamawiającego w terminie dwóch dni
roboczych od zgłoszenia. 3. Usługa realizowana będzie przy użyciu pojazdów asenizacyjnych
spełniających wymagania techniczne i sanitarne uprawniające do wywozu nieczystości płynnych
oraz dopuszczone do transportu drogowego, których minimalna pojemność beczki wskazana
została w Tabeli 1.4. Pojazdy asenizacyjne mogą wyposażone w urządzenia pomiarowe w
postaci przepływomierzy umożliwiających odczyt pobranych nieczystości płynnych. 5.
Zamawiający podkreśla, że ilość transportów są ilościami szacunkowymi mogącymi ulec
zmianie, mającymi służyć pomocniczo do przygotowania oferty, przy czym maksymalne ilości
nie przekroczą szacunkowej całkowitej ilości ścieków do odbioru w okresie obowiązywania
umowy określonych w Tabeli 2 SWZ. Zamawiający gwarantuje minimalną ilość odbiorów na
poziomie wskazanym w Tabeli 2 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90410000-4 - Usługi usuwania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
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4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 do
wartości 25 % wartości zamówienia dla zadania 9.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające
odrzuceniu.2. Kryteria oceny ofert:Kryterium I: Cena – 90 pktOcena ofert tym kryterium będzie
przeprowadzona w skali od 0 do 90 pkt wg następujących zasad: Najniższa cena ofertowa Liczba
punktów = --------------------------------- x 90 Cena badanej ofertyKryterium II: Termin płatności faktur – 10
pktPodany przez Wykonawcę termin płatności faktur będzie oceniany według następujących zasad:a.
za termin płatności 21 dni – 5 pktb. za termin płatności 30 dni - 10 pktW przypadku podania przez
Wykonawcę terminu płatności:a. pomiędzy 22 a 29 dni, Zamawiający oceni ofertę w powyższym
kryterium na 5 pkt, a w umowie termin płatności przyjmie jako 21 dnib. poniżej 21 dni lub powyżej 30
dni, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.Maksymalna łączna ilość punktów do uzyskania
przez oferenta:Cena (90 pkt) + Termin płatności faktur (10 pkt) = 100 pktOferta, która przedstawi
najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria)
zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Komisja dokona obliczeń z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.2. Kryteria oceny
ofert:Kryterium I: Cena – 90 pktOcena ofert tym kryterium będzie przeprowadzona w skali od 0
do 90 pkt wg następujących zasad: Najniższa cena ofertowa Liczba punktów = ------------------------
--------- x 90 Cena badanej ofertyKryterium II: Termin płatności faktur – 10 pktPodany przez
Wykonawcę termin płatności faktur będzie oceniany według następujących zasad:a. za termin
płatności 21 dni – 5 pktb. za termin płatności 30 dni - 10 pktW przypadku podania przez
Wykonawcę terminu płatności:a. pomiędzy 22 a 29 dni, Zamawiający oceni ofertę w powyższym
kryterium na 5 pkt, a w umowie termin płatności przyjmie jako 21 dnib. poniżej 21 dni lub
powyżej 30 dni, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.Maksymalna łączna ilość
punktów do uzyskania przez oferenta:Cena (90 pkt) + Termin płatności faktur (10 pkt) = 100
pktOferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą
sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu. Komisja dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00039089/01 z dnia 2021-04-23

2021-04-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na opróżnianiu zbiorników
bezodpływowych i transporcie ścieków bytowych wytwarzanych na terenie zakładów
zarządzanych przez Zamawiającego do oczyszczalni ścieków z którymi Wykonawca ma
podpisaną umowę.2. Każde opróżnienie zbiorników bezodpływowych i ich transport
wykonywany będzie na podstawie telefonicznego bądź elektronicznego zlecenia wykonania
usługi wystawianego przez uprawnionego pracownika Zamawiającego w terminie dwóch dni
roboczych od zgłoszenia. 3. Usługa realizowana będzie przy użyciu pojazdów asenizacyjnych
spełniających wymagania techniczne i sanitarne uprawniające do wywozu nieczystości płynnych
oraz dopuszczone do transportu drogowego, których minimalna pojemność beczki wskazana
została w Tabeli 1.4. Pojazdy asenizacyjne mogą wyposażone w urządzenia pomiarowe w
postaci przepływomierzy umożliwiających odczyt pobranych nieczystości płynnych. 5.
Zamawiający podkreśla, że ilość transportów są ilościami szacunkowymi mogącymi ulec
zmianie, mającymi służyć pomocniczo do przygotowania oferty, przy czym maksymalne ilości
nie przekroczą szacunkowej całkowitej ilości ścieków do odbioru w okresie obowiązywania
umowy określonych w Tabeli 2 SWZ. Zamawiający gwarantuje minimalną ilość odbiorów na
poziomie wskazanym w Tabeli 2 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90410000-4 - Usługi usuwania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające
odrzuceniu.2. Kryteria oceny ofert:Kryterium I: Cena – 90 pktOcena ofert tym kryterium będzie
przeprowadzona w skali od 0 do 90 pkt wg następujących zasad: Najniższa cena ofertowa Liczba
punktów = --------------------------------- x 90 Cena badanej ofertyKryterium II: Termin płatności faktur – 10
pktPodany przez Wykonawcę termin płatności faktur będzie oceniany według następujących zasad:a.
za termin płatności 21 dni – 5 pktb. za termin płatności 30 dni - 10 pktW przypadku podania przez
Wykonawcę terminu płatności:a. pomiędzy 22 a 29 dni, Zamawiający oceni ofertę w powyższym
kryterium na 5 pkt, a w umowie termin płatności przyjmie jako 21 dnib. poniżej 21 dni lub powyżej 30
dni, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.Maksymalna łączna ilość punktów do uzyskania
przez oferenta:Cena (90 pkt) + Termin płatności faktur (10 pkt) = 100 pktOferta, która przedstawi
najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria)
zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Komisja dokona obliczeń z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.2. Kryteria oceny
ofert:Kryterium I: Cena – 90 pktOcena ofert tym kryterium będzie przeprowadzona w skali od 0
do 90 pkt wg następujących zasad: Najniższa cena ofertowa Liczba punktów = ------------------------
--------- x 90 Cena badanej ofertyKryterium II: Termin płatności faktur – 10 pktPodany przez
Wykonawcę termin płatności faktur będzie oceniany według następujących zasad:a. za termin
płatności 21 dni – 5 pktb. za termin płatności 30 dni - 10 pktW przypadku podania przez
Wykonawcę terminu płatności:a. pomiędzy 22 a 29 dni, Zamawiający oceni ofertę w powyższym
kryterium na 5 pkt, a w umowie termin płatności przyjmie jako 21 dnib. poniżej 21 dni lub
powyżej 30 dni, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.Maksymalna łączna ilość
punktów do uzyskania przez oferenta:Cena (90 pkt) + Termin płatności faktur (10 pkt) = 100
pktOferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą
sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu. Komisja dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:b)
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca przedłoży:• ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane na podstawie art. 7
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,• ważną umowę z
oczyszczalnią ścieków gotową na przyjęcie ścieków dostarczonych pojazdem Wykonawcy.c)
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Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym
zakresie. d) Zdolności technicznej lub zawodowej;Zamawiający uzna powyższy warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada:- pojazd asenizacyjny z beczką o pojemności
minimalnej:• dla Zadania 1- Zakład/Instalacja w Dylowie- 24 m³,• dla Zadania 2-
Zakład/Instalacja w Dylowie- 24 m³,• dla Zadania 3- Zakład/Instalacja w Julkowie- 24 m³,• dla
Zadania 4- Zakład/Instalacja w Woli Kruszyńskiej- 24 m³,• dla Zadania 5- Zakład/Instalacja w
Dylowie- 7 m³,• dla Zadania 6- Zakład/Instalacja w Julkowie- 20 m³,• dla Zadania 7-
Zakład/Instalacja w Gotartowie- 10 m³,• dla Zadania 8- Zakład/Instalacja w Woli Kruszyńskiej- 10
m³,• dla Zadania 9- Zakład/Instalacja w Ostrzeszowie- 5 m³,• dla Zadania 10- Zakład/Instalacja w
Teklinowie- 5 m³.3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 117 ustawy
Pzp.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni
wykonawcy. (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Wykaz został podany w Rozdziale IX SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Wykaz został podany w Rozdziale IX SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wymagania zostały opisane w Rozdziale XI SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 2 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. 455 Pzp oraz
wskazanym we Wzorze Umowy.4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności pod rygorem
nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00039089/01 z dnia 2021-04-23

2021-04-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-04 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/eko-region.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-04 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-02
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	3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.platformazakupowa.pl/pn/eko-region.
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	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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	4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 do wartości 25 % wartości zamówienia dla zadania 1.
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	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.2.	Kryteria oceny ofert:Kryterium I: Cena – 90 pktOcena ofert tym kryterium będzie przeprowadzona w skali od 0 do 90 pkt wg następujących zasad: Najniższa cena ofertowa	Liczba punktów = --------------------------------- x 90 Cena badanej ofertyKryterium II: Termin płatności faktur – 10 pktPodany przez Wykonawcę termin płatności faktur będzie oceniany według następujących zasad:a. za termin płatności 21 dni – 5 pktb.	za termin płatności 30 dni - 10 pktW przypadku podania przez Wykonawcę terminu płatności:a.	pomiędzy 22 a 29 dni, Zamawiający oceni ofertę w powyższym kryterium na 5 pkt, a w umowie termin płatności przyjmie jako 21 dnib.	poniżej 21 dni lub powyżej 30 dni, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.Maksymalna łączna ilość punktów do uzyskania przez oferenta:Cena (90 pkt) + Termin płatności faktur (10 pkt) = 100 pktOferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Komisja dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
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	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.2.	Kryteria oceny ofert:Kryterium I: Cena – 90 pktOcena ofert tym kryterium będzie przeprowadzona w skali od 0 do 90 pkt wg następujących zasad: Najniższa cena ofertowa	Liczba punktów = --------------------------------- x 90 Cena badanej ofertyKryterium II: Termin płatności faktur – 10 pktPodany przez Wykonawcę termin płatności faktur będzie oceniany według następujących zasad:a. za termin płatności 21 dni – 5 pktb.	za termin płatności 30 dni - 10 pktW przypadku podania przez Wykonawcę terminu płatności:a.	pomiędzy 22 a 29 dni, Zamawiający oceni ofertę w powyższym kryterium na 5 pkt, a w umowie termin płatności przyjmie jako 21 dnib.	poniżej 21 dni lub powyżej 30 dni, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.Maksymalna łączna ilość punktów do uzyskania przez oferenta:Cena (90 pkt) + Termin płatności faktur (10 pkt) = 100 pktOferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Komisja dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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	4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 do wartości 25 % wartości zamówienia dla zadania 3.
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	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.2.	Kryteria oceny ofert:Kryterium I: Cena – 90 pktOcena ofert tym kryterium będzie przeprowadzona w skali od 0 do 90 pkt wg następujących zasad: Najniższa cena ofertowa	Liczba punktów = --------------------------------- x 90 Cena badanej ofertyKryterium II: Termin płatności faktur – 10 pktPodany przez Wykonawcę termin płatności faktur będzie oceniany według następujących zasad:a. za termin płatności 21 dni – 5 pktb.	za termin płatności 30 dni - 10 pktW przypadku podania przez Wykonawcę terminu płatności:a.	pomiędzy 22 a 29 dni, Zamawiający oceni ofertę w powyższym kryterium na 5 pkt, a w umowie termin płatności przyjmie jako 21 dnib.	poniżej 21 dni lub powyżej 30 dni, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.Maksymalna łączna ilość punktów do uzyskania przez oferenta:Cena (90 pkt) + Termin płatności faktur (10 pkt) = 100 pktOferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Komisja dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
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	4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 do wartości 25 % wartości zamówienia dla zadania 4.
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	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.2.	Kryteria oceny ofert:Kryterium I: Cena – 90 pktOcena ofert tym kryterium będzie przeprowadzona w skali od 0 do 90 pkt wg następujących zasad: Najniższa cena ofertowa	Liczba punktów = --------------------------------- x 90 Cena badanej ofertyKryterium II: Termin płatności faktur – 10 pktPodany przez Wykonawcę termin płatności faktur będzie oceniany według następujących zasad:a. za termin płatności 21 dni – 5 pktb.	za termin płatności 30 dni - 10 pktW przypadku podania przez Wykonawcę terminu płatności:a.	pomiędzy 22 a 29 dni, Zamawiający oceni ofertę w powyższym kryterium na 5 pkt, a w umowie termin płatności przyjmie jako 21 dnib.	poniżej 21 dni lub powyżej 30 dni, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.Maksymalna łączna ilość punktów do uzyskania przez oferenta:Cena (90 pkt) + Termin płatności faktur (10 pkt) = 100 pktOferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Komisja dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
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	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 90,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury
	4.3.6.) Waga: 10,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 7
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
	4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 do wartości 25 % wartości zamówienia dla zadania 7.
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.2.	Kryteria oceny ofert:Kryterium I: Cena – 90 pktOcena ofert tym kryterium będzie przeprowadzona w skali od 0 do 90 pkt wg następujących zasad: Najniższa cena ofertowa	Liczba punktów = --------------------------------- x 90 Cena badanej ofertyKryterium II: Termin płatności faktur – 10 pktPodany przez Wykonawcę termin płatności faktur będzie oceniany według następujących zasad:a. za termin płatności 21 dni – 5 pktb.	za termin płatności 30 dni - 10 pktW przypadku podania przez Wykonawcę terminu płatności:a.	pomiędzy 22 a 29 dni, Zamawiający oceni ofertę w powyższym kryterium na 5 pkt, a w umowie termin płatności przyjmie jako 21 dnib.	poniżej 21 dni lub powyżej 30 dni, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.Maksymalna łączna ilość punktów do uzyskania przez oferenta:Cena (90 pkt) + Termin płatności faktur (10 pkt) = 100 pktOferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Komisja dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 90,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury
	4.3.6.) Waga: 10,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 8
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
	4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 do wartości 25 % wartości zamówienia dla zadania 8.
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.2.	Kryteria oceny ofert:Kryterium I: Cena – 90 pktOcena ofert tym kryterium będzie przeprowadzona w skali od 0 do 90 pkt wg następujących zasad: Najniższa cena ofertowa	Liczba punktów = --------------------------------- x 90 Cena badanej ofertyKryterium II: Termin płatności faktur – 10 pktPodany przez Wykonawcę termin płatności faktur będzie oceniany według następujących zasad:a. za termin płatności 21 dni – 5 pktb.	za termin płatności 30 dni - 10 pktW przypadku podania przez Wykonawcę terminu płatności:a.	pomiędzy 22 a 29 dni, Zamawiający oceni ofertę w powyższym kryterium na 5 pkt, a w umowie termin płatności przyjmie jako 21 dnib.	poniżej 21 dni lub powyżej 30 dni, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.Maksymalna łączna ilość punktów do uzyskania przez oferenta:Cena (90 pkt) + Termin płatności faktur (10 pkt) = 100 pktOferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Komisja dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 90
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury
	4.3.6.) Waga: 10
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 9
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
	4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 do wartości 25 % wartości zamówienia dla zadania 9.
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.2.	Kryteria oceny ofert:Kryterium I: Cena – 90 pktOcena ofert tym kryterium będzie przeprowadzona w skali od 0 do 90 pkt wg następujących zasad: Najniższa cena ofertowa	Liczba punktów = --------------------------------- x 90 Cena badanej ofertyKryterium II: Termin płatności faktur – 10 pktPodany przez Wykonawcę termin płatności faktur będzie oceniany według następujących zasad:a. za termin płatności 21 dni – 5 pktb.	za termin płatności 30 dni - 10 pktW przypadku podania przez Wykonawcę terminu płatności:a.	pomiędzy 22 a 29 dni, Zamawiający oceni ofertę w powyższym kryterium na 5 pkt, a w umowie termin płatności przyjmie jako 21 dnib.	poniżej 21 dni lub powyżej 30 dni, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.Maksymalna łączna ilość punktów do uzyskania przez oferenta:Cena (90 pkt) + Termin płatności faktur (10 pkt) = 100 pktOferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Komisja dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 90,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury
	4.3.6.) Waga: 10,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 10
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.2.	Kryteria oceny ofert:Kryterium I: Cena – 90 pktOcena ofert tym kryterium będzie przeprowadzona w skali od 0 do 90 pkt wg następujących zasad: Najniższa cena ofertowa	Liczba punktów = --------------------------------- x 90 Cena badanej ofertyKryterium II: Termin płatności faktur – 10 pktPodany przez Wykonawcę termin płatności faktur będzie oceniany według następujących zasad:a. za termin płatności 21 dni – 5 pktb.	za termin płatności 30 dni - 10 pktW przypadku podania przez Wykonawcę terminu płatności:a.	pomiędzy 22 a 29 dni, Zamawiający oceni ofertę w powyższym kryterium na 5 pkt, a w umowie termin płatności przyjmie jako 21 dnib.	poniżej 21 dni lub powyżej 30 dni, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.Maksymalna łączna ilość punktów do uzyskania przez oferenta:Cena (90 pkt) + Termin płatności faktur (10 pkt) = 100 pktOferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Komisja dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 90,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury
	4.3.6.) Waga: 10,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz został podany w Rozdziale IX SWZ.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz został podany w Rozdziale IX SWZ.
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-04 12:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/eko-region.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-04 12:15
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-02



