Ogłoszenie nr 2021/BZP 00337675/01 z dnia 2021-12-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Gminnej
Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jeżewo
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351015
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Świecka 12
1.5.2.) Miejscowość: Jeżewo
1.5.3.) Kod pocztowy: 86-131
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jezewo.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jezewo.eu
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Gminnej
Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6769e44e-6947-11ec-ae77-fe331fedffdc
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00337675/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-30 10:06
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001327/09/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z
Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w
ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf,
.doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną: sekretariat@jezewo.eu
2) poprzez Platformę,
4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania,
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych
w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców
na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
5. Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z
Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż
512KB/S
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV2
GH 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
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10 0.;
4) włączona obsługa JawaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
6) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowane wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Instytutu miar.
6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty,
w zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4
p.z.p., lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez
upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie
tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, na warunkach określonych w
przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 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.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w
rozdziale II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RRiB.271.13.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym wywozie i
zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych – kod odpadu: 19 08 05
powstających w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie.
Przedmiot zamówienia, realizowany będzie na podstawie zamówień cząstkowych zgłaszanych
Wykonawcy przez Zamawiającego w sposób pisemny, lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
2. Rozliczanie za odbiór komunalnego osadu ściekowego będzie następować na podstawie
kwitów wagowych i kart przekazania odpadów. Karta przekazania odpadu sporządzona zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz.
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779 ze zm.). Odpowiedzialność za odebrany komunalny osad ściekowy przechodzi z
Zamawiającego na Wykonawcę z chwilą jego przekazania. Zamawiający jako wytwórca
komunalnego osadu ściekowego przekaże go Wykonawcy posiadającemu stosowne zezwolenie
od właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu i gospodarowania tym
odpadem zgodnie z zapisami art. 27 ustawy o odpadach. Jeżeli Wykonawca nie spełnia
warunków udziału w postępowaniu ze względu na brak stosownych zezwoleń, może się ubiegać
o udzielenie zamówienia wspólnie z innym Wykonawcą posiadającym w/w zezwolenie tworząc
Konsorcjum.
Odzysk lub unieszkodliwianie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych powinien
odbywać się zgodnie z zasadami postępowania z odpadami określonymi w obowiązujących
przepisach:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 779 ze
zm.),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.
poz. 1973 ze zm. ),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 819 ze zm.).
Zamawiający dopuszcza procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów przewidziane ustawą o
odpadach. Wykonawca określi w ofercie sposób zagospodarowywania komunalnych osadów
ściekowych oraz dopełni wszelkich formalności wymaganych prawem, a związanych z
przywołanym planowanym procesem zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.
Wszelkie koszty wynikające z danego procesu (sposobu) obciążają Wykonawcę. Wykonawca
określi w ofercie również miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Niezależnie od
zaproponowanego sposobu zagospodarowania Zamawiający na bieżąco będzie otrzymywał
uwierzytelnione dokumenty związane z danym sposobem zagospodarowania komunalnego
osadu ściekowego wymaganych prawem, w terminie 7 dni od ich uzyskania.
3. Informacje dotyczące zamówienia:
a) Wykonawca zapewni systematyczny odbiór komunalnego osadu ściekowego z oczyszczalni
ścieków w Jeżewie, w terminie 3 dni od chwili zgłoszenia.
b) Szacowana ilość komunalnych osadów ściekowych objęta niniejszym zamówieniem wynosi
840Mg (rocznie) – co przekłada się na około 70Mg osadu miesięcznie. Powyższa ilość może
ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Niezależnie od ewentualnej zmiany powyższej ilości o
rzeczywistym wynagrodzeniu za wykonanie zamówienia decydować będzie podana cena
jednostkowa netto, która pozostanie niezmienna w trakcie trwania zamówienia. Zmiana
szacunkowej ilości komunalnych osadów ściekowych nie spowoduje powstania u Wykonawcy
jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Zamawiającego.
Cena jednostkowa podana na formularzu ofertowym winna zawierać wszystkie składniki kosztów
niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
c) Deklarowana sucha masa ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oscyluje na
poziomie 16%. Zamawiający informuje, że sucha masa może być różna od przywołanego
wyniku, jednakże nie niższa niż 11%.
d) Zamawiający oświadcza, że przedstawi dwa razy w roku badania komunalnego osadu
ściekowego o kodzie 19 08 05.
e) Załadunek osadu będzie dokonywany przez Zamawiającego koparko-ładowarką.
f) Transport komunalnych osadów ściekowych musi być prowadzony na zasadach ściśle
określonych w obowiązujących przepisach środkami transportu Wykonawcy przystosowanymi do
przewozu osadów ściekowych ze szczególnym uwzględnieniem szczelności kontenerów.
g) Wykonawca przed złożeniem oferty może zapoznać się z warunkami technicznymi i
przestrzennymi odbioru osadu, dokonać wizji lokalnej na terenie oczyszczalni ścieków w
Jeżewie.
h) Wykonawca zobowiązuje się ponosić wszelką odpowiedzialność za sprawy związane z
transportem i odzyskiem komunalnego osadu ściekowego – transport osadów z oczyszczalni
odbywał się będzie partiami z częstotliwością ustaloną przez Zamawiającego.
i) Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do odbioru komunalnego osadu ściekowego w
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terminie do 3 dni (roboczych) od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na odbiór
komunalnego osadu ściekowego.
j) Odbiór komunalnego osadu ściekowego odbywał się będzie w dniach od poniedziałku do
piątku (średnio 1-2 razy w miesiącu w godzinach 7:00-15:00).
k) Podstawą do rozliczeń będzie dokument zważenia odebranej ilości komunalnego osadu na
wadze, wraz z wszelkimi dokumentami wymaganymi obowiązującym prawem, z uwagi na ich
sposób zagospodarowania. Komplet dokumentów uprawni Wykonawcę do wystawienia faktury
VAT.
l) Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie na transport i zagospodarowanie
komunalnych osadów ściekowych.
ł) Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości
powierzenia podwykonawcom innych prac niż związanych z transportem osadów ściekowych.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ich aktualnych zezwoleń do wykonywania w/w
usług oraz umowę o podwykonawstwo.
m) Ważenie odebranego komunalnego osadu ściekowego odbędzie się na terenie zakładu
Wykonawcy z zastrzeżeniem możliwości monitorowania ważenia przez Gminne Wodociągi i
Oczyszczalnia w Jeżewie i stanowi koszt Wykonawcy.
n) Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco się informować Zamawiającego o fakcie cofnięcia lub
wygaśnięcia posiadanego zezwolenia na transport i zagospodarowanie komunalnego osadu
ściekowego w trybie natychmiastowym.
o) Wymaga się posiadania potwierdzenia wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt. 5 lit b
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 779 ze zm.).
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę osób na
podstawie umowy o pracę.
a) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z w/w usługą tj. kierowców oraz
pracownika przyjmującego zgłoszenia i nadzorującego pracę kierowców, sporządzającego
rozliczenia ( BDO ) i wystawiającego faktury.
b) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży Zamawiającemu pisemny wykaz
pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy, o których mowa w pkt 4 lit.a. ze wskazaniem
czynności, jakie będą oni wykonywać.
c) Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w
pkt 4 lit. a), poprzez zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia. Zamawiający ma prawo
również żądać przedstawienia do wglądu niezbędnych dokumentów w tym zakresie. Ponadto
Zamawiający jest uprawniony do odebrania od pracowników oświadczeń w przedmiocie
posiadania zawartych umów o pracę. Zamawiający może zwracać się także do Państwowej
Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracowników realizujących przedmiot
zamówienia. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia identyfikacji
pracowników wykonujących przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
d) Opis sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte są we wzorze umowy –
stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów
90513600-2 - Usługi usuwania osadów
90513700-3 - Usługi transportu osadów
90513900-5 - Usługi likwidacji osadów
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4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże że:
a) posiada potwierdzenie wpisu do rejestru BDO zgodnie z art. 50 ust.1 pkt. 5 lit b ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz.779 ze zm.),
b) posiada decyzję pozwalającej na odzysk i unieszkodliwianie odpadów - art. 41 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz.779 ze zm.),
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże:
a) wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w sposób należyty co najmniej jednej
usługi: odbioru, wywozu i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych o wartości nie
mniejszej niż 100.000,00 złotych brutto dla całego zrealizowanego w ramach jednej umowy
zamówienia,
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b) dysponowanie na czas realizacji zamówienia co najmniej jednym środkiem transportu
przystosowanym do przewozu osadów ściekowych.
Doświadczenie Wykonawcy powinno być potwierdzone dowodami, z których wynika że usługi te
zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. W przypadku
usług nadal wykonywanych dowody potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny zostać
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku gdy Wykonawca realizował zamówienie, jako jeden z grupy Wykonawców
(konsorcjum) może powoływać się tylko na doświadczenie w realizacji zamówienia, w których
wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych
na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
1) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) potwierdzenie o nadaniu indywidualnego numeru rejestrowego w rejestrze, o którym mowa w art. 49
ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 779 ze zm.),
b) decyzja pozwalająca na odzysk i unieszkodliwianie odpadów - art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz.779 ze zm.),
c) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich przedmiotu, wartości, dat wykonania, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi
te zostały wykonane – wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SWZ, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały
wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
Uwaga: jeżeli Wykonawca powołuje się doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z
innymi Wykonawcami wykaz powinien dotyczyć usług, w których wykonaniu Wykonawca ten
bezpośrednio uczestniczył.
d) wykaz sprzętu– zawierający wykaz sprzętu (samochodów) przewidzianego do wykonania
zamówienia ( załącznik nr 4 do SWZ ).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta wraz z załącznikami winna zawierać:
1) Formularz ofertowy – wg załącznika nr 1,
2) Oświadczenie, składane zgodnie z art. 125 ustawy Pzp – wg załącznika nr 2, 2A,
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg załącznika nr 7 lub inny
podmiotowy środek dowodowy - w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów,
5) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy – w przypadku gdy
Wykonawca działa przez pełnomocników,
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6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego,
7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie
o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – wg załącznika nr 6
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w
następującym przypadkach:
1) Zmiany dotyczące podwykonawstwa w zakresie:
a) zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy,
b) zmiany lub wprowadzenia nowego zakresu dostaw, które Wykonawca będzie wykonywał przy
pomocy Podwykonawców.
2) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych mających wpływ na termin lub
zakres zamówienia.
3) Konieczność wprowadzenia zmian redakcyjnych do umowy, bądź wprowadzenia zmian
będących następstwem zmian danych dotyczących Zamawiającego bądź Wykonawcy, a
wynikających z danych rejestrowych ujawnionych w rejestrach publicznych.
4) Zmiana umowy może nastąpić także w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp
oraz w razie zaistnienia okoliczności/przesłanek, o których mowa w art. 15r ustawy z dnia 2
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marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
1. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić w przypadku
zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 1) pozostałe do końca realizacji umowy
wynagrodzenie netto należne Wykonawcy się nie zmieni, a wartość wynagrodzenia brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
3. W przypadku zmiany o której mowa w ust. 1 pkt. 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących umowę do wysokości zmienionego minimalnego
wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo kwoty wzrostu
minimalnej stawki godzinowej.
4. W przypadku zmiany o której mowa w ust. 1 pkt. 3) lub 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących umowę.
5. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1, wymaga złożenia przez Wykonawcę wniosku
o dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających
zasadność wniosku. Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wysokość dodatkowych kosztów
wykonania umowy, wynikających bezpośrednio ze zmiany przepisów prawnych, o których mowa
w ust. 1.
6. Zamawiający ma prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów
potwierdzających zasadność wniosku.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-10 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-10 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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