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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235223-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kobylnica: Usługi wywozu odpadów
2019/S 097-235223

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Kobylnica
ul. Główna 20
Kobylnica
76-251
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Janeczko-Skrzeczkowska
Tel.:  +48 598429070
E-mail: a.janeczko@kobylnica.eu 
Faks:  +48 598429072
Kod NUTS: PL636
Adresy internetowe:
Główny adres: http:///bip.kobylnica.tensoft.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/kobylnica

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kobylnica
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/kobylnica
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
Gminy Kobylnica w roku 2020
Numer referencyjny: ZP.271.U-2.7.2019

mailto:a.janeczko@kobylnica.eu
http:///bip.kobylnica.tensoft.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/kobylnica
https://platformazakupowa.pl/pn/kobylnica
https://platformazakupowa.pl/pn/kobylnica
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II.1.2) Główny kod CPV
90511000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,
2) sporządzenie harmonogramu wywozu odpadów komunalnych,
3) zaopatrywanie w worki do selektywnej zbiórki odpadów mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, od
których Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady komunalne,
4) utrzymanie oznakowanych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym i
porządkowym,
5) utworzenie i obsługa PSZOK i zagospodarowanie zebranych w nich odpadów,
6) zagospodarowanie każdej ze zbieranych na podstawie umowy frakcji odpadów,
7) wyposażenie aptek, placówek służby zdrowia oraz placówek oświaty w specjalnie oznakowane pojemniki,
8) terminowe sporządzanie i przekazywanie na żądanie Zamawiającego informacji z wykonania przedmiotu
umowy w formie Raportów,
9) realizację reklamacji.
2. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w pkt 3.0 SIWZ oraz w projekcie
umowy, stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Kobylnica

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kobylnica w roku 2020.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,
2) sporządzenie harmonogramu wywozu odpadów komunalnych,
3) zaopatrywanie w worki do selektywnej zbiórki odpadów mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, od
których Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady komunalne,
4) utrzymanie oznakowanych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym i
porządkowym,
5) utworzenie i obsługa PSZOK i zagospodarowanie zebranych w nich odpadów,
6) zagospodarowanie każdej ze zbieranych na podstawie umowy frakcji odpadów,
7) wyposażenie aptek, placówek służby zdrowia oraz placówek oświaty w specjalnie oznakowane pojemniki,
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8) terminowe sporządzanie i przekazywanie na żądanie Zamawiającego informacji z wykonania przedmiotu
umowy w formie Raportów,
9) realizację reklamacji.
2. Zamawiający stosownie do treści art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników na stanowiskach kierowców pojazdów
odbierających odpady i ładowaczy odbierających odpady, zgodnie z pkt 18.0 SIWZ.
3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w pkt 3.0 SIWZ oraz w projekcie
umowy, stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.
4. Postanowienia Zamawiającego w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 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.U. UE L 2016.119.1)
zawarte zostały w pkt 19.0 SIWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
6. Termin związania ofertą wynosi 60 dni (2 miesiące). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
7. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem dostępnej na stronie
Zamawiającego Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/kobylnica

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu

https://platformazakupowa.pl/pn/kobylnica
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1) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp;
2) dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie:
a) art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, tj. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez
sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629),
b) art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp, tj. Wykonawcę który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba
że Wykonawca 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;
3) wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp;
4) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy
Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego
nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu;
5) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ppkt 4);
6) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Wykonawca spełni warunek,
jeżeli wykaże, że posiada:
a) aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14.12.2012 r.,
b) aktualny wpis do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dotyczący zbierania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego,
c) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b i następne ustawy z dnia
13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie
objętym przedmiotem zamówienia,
cd. w sekcji III.1.2

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
cd. z sekcji III.1.1
d) aktualną umowę/umowy z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla
Regionu Północno–Zachodniego Województwa Pomorskiego na przyjmowanie odebranych od właścicieli
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nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych oraz (w przypadku posiadania własnej instalacji)
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.
2) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie jedną lub dwie usługi (umowy) polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 2 000
000,00 PLN
Uwaga: W przypadku, gdy za wykonane przez Wykonawcę usługi rozliczenie nastąpiło w innej niż PLN walucie,
Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest
do przeliczenia wartości wykonanych robót budowlanych przyjmując średni kurs złotego w stosunku do walut
obcych określony w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego opublikowanych na
dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ na stronie Zamawiającego.
b) dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi w celu wykonania
zamówienia publicznego lub przedstawi pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
nw. potencjału technicznego do wykonania zamówienia na okres korzystania z niego przy wykonaniu
zamówienia tj.:
B1) co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz
B2) co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
oraz
B3) co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej oraz
B4) bazą magazynowo–transportową usytuowaną na terenie Gminy Kobylnica lub w odległości nie większej
niż 60 km od granicy Gminy Kobylnica, do którego posiada tytuł prawny - zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
B5) sprzętem niezbędnym do mycia i dezynfekcji pojemników na papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne,
metal i odpady wielomateriałowe oraz miejsce przystosowane do mycia i dezynfekcji ww. pojemników.
Uwaga: Wykonawca zapewni, aby wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia
były wyposażone w urządzenia monitorujące, umożliwiające automatyczne zapisywanie w trwałej pamięci
czasu pracy, aktualnej lokalizacji i przebytej drogi pojazdów z rzeczywistym, jednoznacznie wykazanym
wykonywaniem czynności wyładowania odpadów nie rzadziej niż co 100 metrów i 30 sekund. Pamięć danych
powinna być przechowywana i odczytywalna minimum przez okres 30 dni, przy czym odczytanie danych nie
może powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego.
Wykonawca zapewni przez cały okres realizacji umowy w uzgodnieniu z Zamawiającym, aby system
monitorowania pracy sprzętu obejmował:
1) bieżące śledzenie pozycji pojazdów w oparciu o wykorzystanie systemu GPS i komunikowanie się z nimi w
dowolnym momencie w celu odczytu ww. danych pamięci,
2) odwzorowanie aktualnej pozycji i przebytej trasy pojazdu z dokładnością umożliwiającą jednoznaczne
określenie miejsca (adresu) wykonywania prac,
3) odtwarzanie i analizę „historii” pracy sprzętu z okresu realizacji umowy oraz prowadzenie jej rozliczenia na
podstawie danych odczytanych z urządzeń monitorujących pracę sprzętu.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
cd. poniżej
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Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
2. Do oferty sporządzonej w oparciu o formularz oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ należy dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt 6.5 SIWZ (według
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ, plik o nazwie „espd-request”), sporządzone zgodnie ze wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwane dalej JEDZ.
Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, który należy opatrzyć kwalifikowalnym
podpisem elektronicznym. Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub
oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Zaleca się
wypełnienie formularza JEDZ przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez następującą stronę internetową
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/
W tym celu należy podjąć następujące kroki:
a) ze strony internetowej Zamawiającego, na której udostępniony został dokument SIWZ należy pobrać plik w
formacie XML o nazwie „espd-request” stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ
b) wejść na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/
c) wybrać odpowiednią wersję językową
d) wybrać opcję „Jestem Wykonawcą” (Uwaga! Powyższą opcję należy również zaznaczyć w przypadku, gdy
formularz JEDZ wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca)
W przypadku kiedy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia,
W zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia
JEDZ
e) zaimportować pobrany wcześniej plik w formacie XML o nazwie „espd-request”
f) wypełnić formularz i postępować dalej zgodnie z instrukcjami (podpowiedziami) w narzędziu,
W zakresie Części IV Kryteria kwalifikacji JEDZ Wykonawca wypełnia tylko sekcję α, Wykonawca nie wypełnia
żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.
2) zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia sporządzone według Załącznika Nr 6 do SIWZ,
3) pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik;
W przypadku ustanowienia pełnomocnika do pełnomocnictwa należy dołączyć dokument, z którego wynikają
zasady reprezentacji obowiązujące u danego Wykonawcy;
4) oryginał dokumentu (tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do
jego wystawienia) potwierdzającego wniesienie wadium, w przypadku gdy wadium wniesione zostało w formie
gwarancji lub poręczenia.
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o
której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu za pośrednictwem formularza „wyślij wiadomość”
zamieszczonego na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/kobylnica oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, sporządzone
według Załącznika Nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
terminie nie krótszym niż 10 dni, składa aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp:
4.1 w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, które zostały opisane w pkt 5.1.2 SIWZ:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/
https://platformazakupowa.pl/pn/kobylnica
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1) aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o
odpadach,
2) aktualny wpis do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dot. zbierania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego,
cd. w sekcji III.1.3

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
cd. z sekcji III.1.2
3) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b i następne ustawy z dnia
13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie
objętym przedmiotem zamówienia,
4) aktualną umowę/umowy z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla
Regionu Północno – Zachodniego Województwa Pomorskiego na przyjmowanie odebranych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych oraz (w przypadku posiadania własnej instalacji)
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych,
5) wykazu wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia opisanego
w niniejszym przetargu warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców, sporządzonego wg Załącznika Nr 4 do SIWZ oraz załączeniem dowodów określających
czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
6) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,
sporządzonego wg Załącznika Nr 5 do SIWZ,
6.12.2 w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
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4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
cd. poniżej
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostały zawarte we
wzorze umowy stanowiącym Zał. Nr 7 do SIWZ.
2. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę, o których
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie
realizacji zamówienia zostały określone w pkt 18.0 SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
3. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy.
4. Szczegółowe wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo określono w SIWZ oraz wzorze umowy
stanowiącym Zał. Nr 7 do SIWZ.
5. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/06/2019
Czas lokalny: 10:00
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IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/06/2019
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Kobylnica, ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica,
POLSKA) w pokoju nr 10 (sala narad) przy użyciu platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/kobylnica

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wys. 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy zł).
Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9.0 SIWZ.
2. Dokumenty podmiotów zagranicznych zostały szczegółowo opisane w pkt 6.13 - 6.16 SIWZ.
3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.12.2 SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587801

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587801

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2019

https://platformazakupowa.pl/pn/kobylnica
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl

