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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Dąbrowa
49-120 Dąbrowa ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56,
tel. 077) 464-10-10 w. 305,
Adres poczty elektronicznej: zp@gminadabrowa.pl
Adres strony internetowej: www.gminadabrowa.pl
Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/gminadabrowa
II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANIE BĘDĄ
ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY
ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
1. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
z
wykorzystaniem
Platformy
zakupowej
dostępnej
pod
adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gminadabrowa
2. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio
związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie
internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gminadabrowa
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) (zwanej dalej także „PZP”).
IV.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy
Dąbrowa w 2022 roku - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:
1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z podziałem na:
a) odbiór u źródła - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - realizowane
w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie jako: C1,
b) odbiór u źródła - szkło - realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej
w ofercie jako: C2,
c) odbiór u źródła – tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe
wielomateriałowe - realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie
jako: C3,
d) odbiór u źródła - papier - realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej
w ofercie jako: C4,
e) odbiór u źródła - bioodpady - realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej
w ofercie jako: C5,
f) odbiór u źródła – meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz opony- realizowane
w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie jako: C6,
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g) odbiór u źródła – odpady budowlane i rozbiórkowe - realizowane w ramach ceny
jednostkowej określonej w ofercie jako: C7,
h) odbiór w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) szkło - realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie jako: C8,
i) odbiór w PSZOK - tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe
wielomateriałowe - realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie
jako: C9,
j) odbiór w PSZOK - papier- realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej
w ofercie jako: C10,
k) odbiór w PSZOK - bioodpady- realizowane w ramach ceny jednostkowej
określonej w ofercie jako: C11,
l) odbiór w PSZOK
- odpady niebezpieczne- realizowane w ramach ceny
jednostkowej określonej w ofercie jako: C12,
m) odbiór w PSZOK - przeterminowane leki i chemikalia- realizowane w ramach ceny
jednostkowej określonej w ofercie jako: C13,
n) odbiór w PSZOK - odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igieł i strzykawek - realizowane w ramach ceny jednostkowej
określonej w ofercie jako: C14,
o) odbiór w PSZOK - zużyte baterie i akumulatory- realizowane w ramach ceny
jednostkowej określonej w ofercie jako: C15,
p) odbiór w PSZOK - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (dot. również odpadu
niebezpiecznego)- realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie
jako: C16,
q) odbiór w PSZOK - meble i inne odpady wielkogabarytowe- realizowane w ramach
ceny jednostkowej określonej w ofercie jako: C17,
r) odbiór w PSZOK - zużyte opony- realizowane w ramach ceny jednostkowej
określonej w ofercie jako: C18,
s) odbiór w PSZOK - odpady budowlane i rozbiórkowe - realizowane w ramach ceny
jednostkowej określonej w ofercie jako: C19,
t) odbiór w PSZOK - odpady tekstyliów i odzieży - realizowane w ramach ceny
jednostkowej określonej w ofercie jako: C20.
2) Wyposażenie nieruchomości w pojemniki, worki plastikowe, kontenery i worki bigbag – realizowane w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie jako C1,
3) Wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w pojemniki
i kontenery– realizowane w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie jako C21;
4) Dodatkowe zadania określone w warunkach umowy – realizowane w ramach
wynagrodzenia określonego w ofercie jako C1.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, został określony w istotnych
postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 7 do SWZ i stanowią jej integralną
część.
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4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki,
worki, kontenery, worki big-bag winno się odbywać zgodnie z przepisami prawa
polskiego oraz przepisami prawa miejscowego.
5. Dane ilościowe pozwalające ocenić wartość oferty :
1) liczba mieszkańców, którzy będą objęci usługą odbierania odpadów komunalnych
stałych w Gminie Dąbrowa – około 6500,
2) liczba punktów odbioru odpadów (sołectwa: Ciepielowice, Dąbrowa, Karczów,
Lipowa, Narok, Niewodniki, Nowa Jamka, Prądy, Siedliska, Skarbiszów, Chróścina,
Mechnice, Żelazna) - około 2200,
3) liczba pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów zmieszanych
o pojemności 80l, 120 l i 240 l – około 2300,
4) liczba worków na selektywnie zbierane odpady komunalne (papier, szkło, metale,
tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe):
a) do gromadzenia frakcji odpadów: papier, opakowania wielomateriałowe
o pojemności 120 litrów – około 3000 / miesiąc,
b) do gromadzenia frakcji odpadów: szkło o pojemności 60 litrów – około 4000/
miesiąc,
c) do gromadzenia frakcji odpadów: tworzywa sztuczne, metal o pojemności 120
litrów – około 4000 / miesiąc,
5) liczba worków o pojemności 120 litrów, przeznaczonych do gromadzenia odpadów
ulegających biodegradacji – około 10 / miesiąc,
6) liczba pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji o pojemności 120 l, 240 l i 1100 l– około 500,
7) liczba pojemników 1100 litrów przeznaczonych do gromadzenia odpadów
zmieszanych– około 20,
8) liczba pojemników 1100 litrów przeznaczonych do gromadzenia odpadów na
selektywnie zbierane odpady komunalne (papier + opakowania wielomateriałowe,
szkło, metale + tworzywa sztuczne) i innych odpadów– około 40,
9) liczba kontenerów o pojemności 5m3, 7m3, 20m3, 36 m3 – około 20,
10) liczba pojemników na odpady niebezpieczne o pojemności 120l, 240l, 1100l-około 20,
11) liczba kontenerów zamkniętych na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - około 1,
12) liczba urządzeń do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
a) worek big – bag (pojemność 1m3) – około 3,
b) kontener (pojemność 1,7 m3) – około 2,
13) roczna rzeczywista ilość odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy Dąbrowa
(nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe):

L.p.
1.
2.
3.
4.

Rodzaj odpadu
Odpady zmieszane (w tym resztkowe)
Bioodpady
Papier i tektura
Szkło
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1759,62 1808,64
132,38
206,04
22,32
79,36
176,70
196,11
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5.
6.
7.
8.
9.

Tworzywa sztuczne, metale, odpady
wielomateriałowe
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Odpady niebezpieczne
Odpady wielkogabarytowe
Odpady budowlane i rozbiórkowe

opakowaniowe

249,73

238,66

1,29
1,30
261,82
209,86

2,98
1,01
294,75
153,36

6. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania każdej ilości odpadów
jakie powstaną na terenie nieruchomości zamieszkałych i w Punkcie Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych. Rzeczywiste ilości odbieranych odpadów mogą ulec
zmianie i nie będzie to stanowiło podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Zamawiający przewiduje, że ilości dotyczące liczby punktów odbioru odpadów, liczby
mieszkańców, liczby pojemników, worków i kontenerów, w trakcie realizacji Umowy
mogą ulec zmianie. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w składanej ofercie
możliwości zmian powyższych wartości i nie będzie to stanowiło podstawy do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w składanej ofercie możliwości zmian
na terenie Gminy Dąbrowa lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w trakcie trwania umowy i nie będzie to stanowiło podstawy do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy.
9. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt. 1 ustawy w przypadku zamówienia na dostawy lub usługi,
Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub
usługi, w szczególności: wymaga, adekwatnie, do przedmiotu zamówienia, dostosowania
projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla osób
niepełnosprawnych.
10. Kody CPV – według Wspólnego Słownika Zamówień:
a) 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania
i usługi ekologiczne
b) 90512000-9 - Usługi transportu odpadów
c) 90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
d) 90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów
e) 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
f) 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
g) 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów
h) 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami
11. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez wykonawcę wykonania części
zamówienia podwykonawcom (z którymi zawarł umowę o podwykonawstwo,
zdefiniowaną w art. 7 ust. 27 pzp). W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do
wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę pełnych nazw i danych
podwykonawców. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania takiego podmiotu jak za
własne. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w JEDZ w części II Sekcja D części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy
podwykonawców, jeśli są już znane.
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V. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków
dowodowych
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 12 miesięcy
od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
VII.PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 108
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust.2
PZP, Wykonawcę:
1.1. Będącego osoba fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art.
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia,
o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub mające na celu popełnienie przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa
w art. 9 ust.2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. poz.769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–
277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej–lub za odpowiedni czyn
zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza współce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1.1.;
1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
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albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie
od siebie;
1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane winny sposób
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1
pkt 1.1, 1.2 i 1.5 , jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące
przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
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) 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.
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4. Zamawiający ocenia czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3,
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których
mowa w ust. 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający
wyklucza wykonawcę.
VIII. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 pzp mogą
ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu, w następującym zakresie:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie precyzuje
w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) Posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz.U. z 2021 r., poz.888);
b) posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu
i zbierania odpadów, wydane przez właściwy organ lub został wpisany do
rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach –
Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
(BDO);
c) posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub
wpis do rejestru BDO.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie
żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać
w sposób szczególny.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli:
a) Wykonawca wykaże się doświadczeniem polegającym na wykonaniu,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
− co najmniej jednej
usługi polegającej na odbieraniu, transporcie
i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od minimum 5 000 osób o wartości
brutto nie mniejszej niż 1,5 mln zł brutto oraz czasie świadczenia nie krótszym
niż 12 kolejnych miesięcy
− co najmniej jednej usługi polegającej na odbieraniu odpadów segregowanych
(selektywna zbiórka odpadów) w systemie workowym lub pojemnikowym od
minimum 5 000 osób w czasie świadczenia nie krótszym niż 12 kolejnych
miesięcy.
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b) Wykonawca wykaże, że posiada lub dysponuje potencjałem technicznym czyli
samochodami do odbioru odpadów spełniającymi wymagania techniczne określone
przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi
(w tym rozporządzeniem ministra środowiska Ministra Środowiska z dnia 11
stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U.2013.122) tj.
dysponuje co najmniej:
− trzema pojazdami do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
− jednym pojazdem do odbierania odpadów ulegających biodegradacji,
− dwoma pojazdami do odbierania odpadów selektywnie zbieranych,
− jednym pojazdem do odbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
− jednym pojazdem do odbierania odpadów wielkogabarytowych.
Wymagania dodatkowe dotyczące pojazdów:
1) Wykonawca obowiązany jest świadczyć usługi objęte zamówieniem pojazdami,
które spełniają europejskie standardy emisji spalin nie niższe niż EURO 5.
IX. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH
Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie
podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE)
2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego
dalej „jednolitym dokumentem”.
Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu
JEDZ
może
wykorzystać
również
narzędzie
dostępne
na
stronie
ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 2 do SWZ - „Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia - wzór - wersja edytowalna”.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw
wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień
składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe
środki dowodowe.
3.1. Wykonawca składa JEDZ w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną
do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w
dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym
dokumencie.
3.2. JEDZ sporządza odrębnie:
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- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia
wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku JEDZ potwierdza
brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
3.3. Wykonawca sporządzi oświadczenie JEDZ za pośrednictwem:
- przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez stronę internetową
https://espd.uzp.gov.pl/
lub
- za pośrednictwem innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które
umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.
3.4. Instrukcja wypełniania formularza JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu
Zamówień Publicznych pod adresem:
Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf (uzp.gov.pl)
4. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 pzp żąda podmiotowych środków
dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o których mowa w art.
108 i art. 109 ust.1 pkt. 1 i 4 Pzp. oraz w celu potwierdzenia spełniania przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:
4.1. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108
ust. 1 pkt. 1, 2, 4 pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) odpis musi złożyć
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w
przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem
zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych
podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłat tych należności;
4.3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub
właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem
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składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał
płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4.4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4.5. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez zamawiającego – wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 6 do SWZ, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących
płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).
4.6. Aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy z
dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4.7. Aktualnego wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub wpis
do rejestru BDO.
4.8. Aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu
i zbierania odpadów, wydane przez właściwy organ lub został wpisany do rejestru,
o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – Bazy danych
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).
4.9. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr
4 do SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
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wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
4.10. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi zasobami - zgodnie z wzorem stanowiącym
załącznik nr 5 do SWZ.
5. Informacje dla wykonawców zagranicznych
5.1. W przypadku kiedy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast:
a. dokumentów o których mowa w pkt. 4.1. 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.
b. dokumentów o których mowa w pkt. 4.2. 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.
5.2. Dokument, o którym mowa w pkt. 5.1.a), powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.1.b),
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1., lub gdy dokumenty te nie
odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w pkt. 4.1 a), zastępuje się je
odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod
przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy. Przepis pkt. 5.2. stosuje się.
6. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia JEDZ, podmiotowych środków dowodowych,
innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one
niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający na podstawie art. 128 ust.1 pzp, wezwie
wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym
terminie, chyba że:
1) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie
lub poprawienie
lub
2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
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7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
8. Informacje dla wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
8.2. W takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej
wykonania.
8.3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z pełnomocnikiem
(liderem).
8.4. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może
podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 i art.109 ust.1 pkt.4 pzp.
8.5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów.
Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji.
Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
8.6. Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy
zgodnie z jej postanowieniami.
8.7. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania
umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub
każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum.
X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY
UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ
Z
WYKONAWCAMI,
ORAZ
INFORMACJE
O
WYMAGANIACH
TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA
I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej
opennexus.pl
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem
platformazakupowa.pl
pod
adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gminadabrowa
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja
między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
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4.

5.

6.

7.

8.

platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do
zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do
zamawiającego.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż 14 dni przed upływem terminu składania
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym
mowa powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień oraz obowiązku
przedłużania terminu składania ofert.
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie
z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie
przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do
konkretnego wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów
i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego,
gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu
SPAM.
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia
2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r.
poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę
na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512
kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików
.pdf,
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:
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1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz
uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny
z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy
zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np.
złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie
uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w
przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w
art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
10.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania
ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
11. Zalecenia:
1) Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne
z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych”.
2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf
3) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie
jednego z formatów:
a) .zip
b) .7Z
4) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują:
.rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną
uznane za złożone nieskutecznie.
5) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych
profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików
podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który
wynosi max 5MB.
6) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą
weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie
plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem
kwalifikowanym PAdES.
7) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem
XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie
z dokumentem podpisywanym.
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8) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym
i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
9) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował
możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
10) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie
za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za
pośrednictwem adresu email.
11) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
12) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się
o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu
do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24
godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
13) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast
SHA1.
14) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze
podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
15) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
16) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po
podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem
integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty
w postępowaniu.
XI.
INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW
KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ
Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69
Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
XII.WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA
Z WYKONAWCAMI
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1. W zakresie proceduralnym: Ewa Jonienc, e-mail: zp@gminadabrowa.pl
2. W zakresie merytorycznym: Grzegorz Wocka, e-mail: go@gminadabrowa.pl

SIĘ

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 8
listopada 2021 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
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3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.
XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane
elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem
w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, w przypadku
zamówień o wartości niższej od progów unijnych Oferta, wniosek oraz przedmiotowe
środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać
podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych
środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca
składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja
rekomendowana przez platformazakupowa.pl).
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za
zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
3. Oferta powinna być:
1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem
platformazakupowa.pl,
3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich
plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający
wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz
plików podpisu w formacie XAdES.
6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne
wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na
platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia
części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
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7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do
składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania
oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub
oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.
9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby
zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim,
chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów
sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest
załączyć tłumaczenie na język polski.
11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku
zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest
jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych
odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie
zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,
albo przez podwykonawcę.
12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy
komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
13. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta
z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić
wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.
14. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. Formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
1.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu w postaci elektronicznej JEDZ opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu
wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. – wzór oświadczenia o niepodleganiu
wykluczeniu stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
1.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
1.4. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
1.5. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert
Nr sprawy OR.271.16.2021

Strona 18

SWZ

2.
3.

składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej
formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej).
Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia
sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o
notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego
uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna
kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminadabrowa w myśl Ustawy na stronie
internetowej prowadzonego postępowania w terminie do dnia 11 sierpnia 2021 r. do
godziny 8:00
2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich
wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
3. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym
podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie
składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl wykonawca powinien złożyć
podpis
bezpośrednio
na
dokumentach
przesłanych
za
pośrednictwem
platformazakupowa.pl
4. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności
wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust. 2 PZP, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art.
125 ust. 1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej
i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie)
w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i
wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
8. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje
się
na
stronie
internetowej
pod
adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 sierpnia 2021 r. o godzinie 8:10
2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku
awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie
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określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu
awarii.
3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
4. Otwarcie ofert jest niejawne.
5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl
w sekcji ,,Komunikaty”
XVII. SPOSÓB OBLICZANIA CENY
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz ofertowy
stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
2. Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, w tym
całkowite koszty związane z transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
odebranych „u źródła” i z dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, wyposażeniem właścicieli nieruchomości zamieszkałych w pojemniki
i/lub worki na odpady komunalne oraz utrzymywaniem pojemników w odpowiednim
stanie technicznym, wszystkie pozostałe koszty zamówienia, w tym wydruków
harmonogramów odbioru odpadów komunalnych oraz ewentualne ich zmiany, jak
również koszty ich dostarczenia właścicielom w/w nieruchomości. Ponadto cena winna
zawierać również opłatę za przyjęcie odpadów przez Komunalną Instalację, podatek
VAT oraz wszelkie inne koszty, bez których nie jest możliwe wykonanie zamówienia,
w tym w szczególności:
a. zachowanie właściwego stanu sanitarnego użytkowanych pojazdów,
b. porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi na skutek działań
Wykonawcy,
c. naprawianie lub ponoszenie kosztów naprawy szkód wyrządzonych podczas
wykonywania usługi.
3. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w kosztach wykonania usługi wpływów
z tytułu uzyskanych zysków ze sprzedaży zebranych surowców wtórnych.
4. Wykonawca określi wartości jednostkowe netto dla pozycji wyszczególnionych
w Formularzu ofertowym, uwzględniając w nim koszty czynności, o których mowa
w pkt 2.
5. Wyliczone w Formularzu ofertowym wartości netto poszczególnych elementów (jako
iloczyn ceny jednostkowej i przewidywanej ilości) po doliczeniu podatku VAT
i zsumowaniu stanowić będą cenę ofertową (cenę brutto).
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6. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto.
7. Cena oferty powinna być wyliczona w złotych polskich (PLN). Cenę należy podać
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Cena ofertowa winna zawierać podatek VAT. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy
do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów
i usług. Stawkę podatku VAT należy określić zgodne z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
9. Jeżeli w postępowaniu złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
10.
Zamawiający dla potrzeb oceny i porównania ofert w przypadku ofert Wykonawcy
mającego siedzibę poza granicami Polski doliczy do przedstawionych cen podatek od
towarów i usług VAT, który ma obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
11.
Podana cena nie stanowi ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy, a służy do
porównania cen złożonych ofert. Cena, jaką zapłaci Zamawiający wybranemu
Wykonawcy będzie wynikać z ilości faktycznie odebranych i zagospodarowanych
przez Wykonawcę odpadów komunalnych w ramach realizowanego zamówienia,
w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w Formularzu ofertowym.
12.
Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę obowiązywały będą przez okres 12
miesięcy od daty podpisania umowy i nie będą zmieniane w tym czasie.
13. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek
3) inne omyłki podlegające na niezgodności oferty ze SWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty. Zamawiający wyznaczy wykonawcy odpowiedni termin na
wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej
poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie
zgody na poprawienie omyłki
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami oceny ofert:
1) Cena
=
60%
2) Termin płatności
=
40%
2. Ocena oferty w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg
następujących zasad:
Nr sprawy OR.271.16.2021

Strona 21

SWZ

1) W zakresie kryterium „cena” (C) – stosowany będzie sposób obliczania wg wzoru:
najniższa zaoferowana cena brutto
C = _________________________________________________ x 100 x 60%
cena brutto oferty badanej
C
- liczba otrzymanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto
60% - waga kryterium
100 - stały wskaźnik
2) W zakresie kryterium termin płatności (T) - nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż
30 dni - oferta, w której zaproponowany termin płatności, wyrażony w dniach
liczonych od daty otrzymania faktury, będzie wynosił 30 dni otrzyma najwyższą
liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, wg wzoru:
zaproponowana termin płatności oferty badanej
______________________________________________________________________
T=
x 100 x 40%
Termin płatności 30 dni
T
- liczba otrzymanych punktów w kryterium długość okresu gwarancji
40% - waga kryterium
100 - stały wskaźnik
3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, złożona
przez niewykluczonego z postępowania wykonawcę, która uzyska największą łączną
liczbę punktów w oparciu o podane kryteria oceny ofert. wg wzoru:

łączna liczba punktów LP = C + T
4.

5.
6.

3.

4.
5.

6.

W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty
ze względu na to, z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans
ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert
ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający
wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w ust. 5,
zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub
oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofert ̨ w terminie związania ofertą określonym
w SWZ.
Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do
wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór
jego oferty.
W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu,
a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego
oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia
postępowania.
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XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art.
577 pzp, w terminie nie krótszym niż̇ 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia
złożono tylko jedną ofertę .
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy,
które stanowią załącznik nr 7 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy
wynikające ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postepowaniu
Wykonawców albo unieważnić postepowanie.
XX. PROJEKTOWANE
POSTANOWIENIA
UMOWY
W
SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
XXI. PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART.109. UST.1
PZP
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt. 1), 4) Wykonawcę:
−

−

który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w art. 108 ust.
1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności
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 w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
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XXII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
SKŁĄDANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XXIII. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE
ZŁOŻYĆ OFERTĘ
Zamówienie nie zostało podzielona na części.
XXIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, JEŻELI
PRZEWIDUJE OBOWIĄZEK WNIESIENIA WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ZAMAWIAJĄCY

XXV. INFORMACJE
DOTYCZĄCE
ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 2% ceny całkowitej wybranej oferty.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formatach:
1) pieniądzu na konto Zamawiającego w:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Opole
Numer konta: 92 1130 1219 0026 3109 4920 0003;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym, że zobowiązane kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości.
3. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust.1 ustawy PZP.
4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zasadami
określonymi w art. 453 ustawy PZP.

XXVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

XXVII.
INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XXVIII.
INFORMACJE
O
PRZEWIDYWANYCH
ZAMÓWIENIACH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT. 7 i 8 PZP
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7 i 8
pzp
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XXIX. INFORMACJE
DOTYCZĄCE
PRZEPROWADZENIA
PRZEZ
WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO
DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 PZP
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub
sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których
mowa w art.131 ust.2 pzp.
XXX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE
ROZLICZENIA
MIĘDZY
ZAMAWIAJĄCYM
A WYKONAWCĄ
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
XXXI. INFORMACJE O UPRZEDNIEJ OCENIE OFERT
Zamawiający nie przewiduje odwróconej kolejności oceny ofert.tj. najpierw dokona
badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego
oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia
warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 139 pzp.
XXXII.
INFORMACJE
O
PRZEWIDYWANYM
WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY
Z
ZASTOSOWANIEM
AUKCJI
ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
XXXIII.
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXXIV.
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE
STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.
95 PZP
1. Zgodnie z dyspozycją art. 95 ust. 1 ustawy PZP zamawiający wskazuje, że wykonawca
lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby,
które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie.
Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności
związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych, w ilości
niezbędnej dla wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te
nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
2. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie
umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności
w zakresie realizacji zamówienia, umowa przewiduje możliwość żądania przez
zamawiającego w szczególności:
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika;
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2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracę;
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego
pracownika;
4) innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w szczególności imię
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy
o pracę i zakres obowiązków pracownika.
Szczegółowe uregulowania odnośnie wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 PZP, zawiera załącznik nr 7
do SWZ – projektowane postanowienia umowy.
XXXV.
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT 2 PZP
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
XXXVI.
INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 PZP
Zamawiający nie zastrzega wymagań w tym zakresie.
XXXVII.
INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA
PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ ART. 60 I ART.121
Zamawiający nie zastrzega wymagań w tym zakresie.
XXXVIII.
WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI
KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW
ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART.
93 PZP
Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia katalogów elektronicznych do składanej
oferty.
XXXIX.
POUCZENIE
O
ŚRODKACH
OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONANWCY
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów PZP.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
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3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w
formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej
albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w
formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie
internetowej oraz w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom
postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu
Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX
„Środki ochrony prawnej” pzp.
XL. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ:
1. Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 - formularz ofertowy;
2) Załącznik nr 2 - JEDZ;
3) Załącznik nr 3 - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby;
4) Załącznik nr 4 - wykaz usług;
5) Załącznik nr 5 - wykaz narzędzi;
6) Załącznik nr 6 - oświadczenie o aktualności informacji;
7) Załącznik nr 7 - projektowane postanowienia umowy.
XLI. KLAUZULA INFORMACYJNA:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, z poźn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dąbrowa, 49-120
Dąbrowa ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56;
• inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dąbrowa jest Pan Marcin Tynda,
kontakt: telefon: 77) 464-10-10
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny
stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający
na Zamawiającym;
• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
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• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
• Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
• W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy
czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio
pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co
najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
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