
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Odbiór i zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych wchodzących w skład
zasobu Gminy Krzywiń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krzywiń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050570

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Krzywiń

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-010

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 655170525

1.5.8.) Numer faksu: 655170676

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@krzywin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzywin.pl

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:

Odbiór i zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych wchodzących w skład
zasobu Gminy Krzywiń

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-57c75a9a-a9a6-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045060/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-30 15:17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

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

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

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

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

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/krzywin

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/pn/krzywin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w postaci elektronicznej za
pośrednictwemplatformazakupowa.pl pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/krzywin2. W celu
skróceniaczasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między
zamawiającym aWykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywanebyły za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”. Zadatę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ichprzesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku
„Wyślij wiadomość dozamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana
do zamawiającego.Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Adrespoczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:
maciej.gubanski@krzywin.pl,mikolaj.zak@krzywin.pl.Jednocześnie Zamawiający informuje że zgodnie
z art. 61 ust. 2 ustawy Pzp,kontakt ustny, w tym telefoniczny możliwy jest tylko w odniesieniu do
informacji, które nie są istotne dlaprzebiegu postępowania.3. Zamawiający będzie przekazywał
wykonawcom informacje w formieelektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje
dotyczące odpowiedzi na pytania,zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert
Zamawiający będzie zamieszczał naplatformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie
z obowiązującymi przepisamiadresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie
elektronicznej zapośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.4. Wykonawca
jako podmiotprofesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio
naplatformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec
awariilub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.5. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3
RozporządzeniaPrezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu oudzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów
elektronicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”),
określaniezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl,
tj.:a)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b)
komputerklasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jegonowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
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lub ichnowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet
Explorerminimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe
AcrobatReader lub inny obsługujący format plików .pdf,f) Platformazakupowa.pl działa według
standarduprzyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g) Oznaczenie czasu odbioru danych
przezplatformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnegoserwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

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): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych
osobowych jestBurmistrz Miasta i Gminy Krzywiń.2) administrator wyznaczył Inspektora Danych
Osobowych, z którymmożna się kontaktować pod adresem e-mail: iod@krzywin.pl3) Pani/Pana dane
osobowe przetwarzanebędą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem oudzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.4) odbiorcamiPani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacjapostępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP5) Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane,zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzieleniezamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czastrwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Panadotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy PZP, związanym z udziałemw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w
odniesieniu do Pani/Pana danychosobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do danych osobowychPani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronieadministratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan
zobowiązana do wskazaniadodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lubdaty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu albo sprecyzowanie nazwy lubdaty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b)
na podstawie art. 16 RODO prawo dosprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie możeskutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowieńumowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu orazjego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania
od administratora ograniczeniaprzetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania
postępowania o udzieleniezamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (prawodo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celuzapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznejlub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwaczłonkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdyuzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na
niezgodne z RODOprzetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
właściwym dlaprzedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
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3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit.b,
d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danychosobowych, o
którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobecprzetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danychosobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RiG.271.4.2021

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 odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości
niezamieszkałych wchodzących w skład zasobu Gminy Krzywiń w okresie 7 miesięcy (planowo
od dnia 1 czerwca 2021 roku.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 90500000–2 (Usługi
związane z odpadami), 90510000–5 (Usuwanie i obróbka odpadów), 90512000–9 (Usługi
transportu odpadów), 90513000–6 (Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są
niebezpieczne), 90513200–8 (Usługi wywozu stałych odpadów miejskich).3. Szczegółowy opis
oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący
Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

90513200-8 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami oceny ofert:1) C1 - cena brutto za odbiór odpadów z nieruchomości
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obsługiwanych całorocznie – waga 25,2) C2 - cena brutto za odbiór odpadów z nieruchomości
obsługiwanych w sezonie letnim – waga 25,3) C3 - cena brutto za odbiór odpadów pochodzących w
placów i ulic – waga 5,4) C4 - cena brutto za odbiór odpadów z nieruchomości obsługiwanych w
sezonie grzewczym – waga 5,5) Do - liczba zadeklarowanych darmowych odbiorów odpadów dla
wydarzeń organizowanych przez Gminę Krzywiń i jej jednostki - waga 40,2. Całkowita liczba punktów,
jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: L = C1 + C2 + C3 + C4 + Do gdzie:
L – całkowita liczba punktów, C1, C2, C3, C4 – punkty uzyskane w kryteriach cenowych Do – punkty
uzyskane w kryterium „Darmowy odbiór”Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w
sumie uzyska największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria. Wszystkie obliczenia będą
prowadzone do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku dwóch ofert o tej samej liczbie punktów
wygra ta z niższą ceną oferty brutto za cały przedmiot zamówienia.3. Punktacja przyznawana ofertom
w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
zgodnie z zasadami arytmetyki.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.5. Zamawiający
udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 25,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: C2 - cena brutto za odbiór odpadów z nieruchomości obsługiwanych w
sezonie letnim – waga 25

4.3.6.) Waga: 25,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: C3 - cena brutto za odbiór odpadów pochodzących w placów i ulic – waga 5

4.3.6.) Waga: 5,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: C4 - cena brutto za odbiór odpadów z nieruchomości obsługiwanych w
sezonie grzewczym

4.3.6.) Waga: 5,00

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Do - liczba zadeklarowanych darmowych odbiorów odpadów dla wydarzeń
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organizowanych przez Gminę Krzywiń i jej jednostki - waga 40

4.3.6.) Waga: 40

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: Nie

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 nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:a) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) w zakresie transportu odpadów: - 15 01 01 –
opakowania z papieru i tektury, - 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych, - 15 01 04 –
opakowania z metali, - 15 01 07 – opakowania ze szkła, - 17 01 03 – odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia, - 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające
biodegradacji, - 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji, - 20 03 01 – niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne, - 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów.b) wpis do
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) na kody odpadów
wymienione w lit. a) powyżej, obejmujący teren Gminy Krzywiń. 3) sytuacji ekonomicznej lub
finansowej:jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie
mniejszą niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).4) zdolności technicznej lub
zawodowej:a) Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum:
jedną lub więcej usług odbioru odpadów komunalnych na rzecz właściciela/li nieruchomości, w
sposób ciągły przez okres co najmniej 6 miesięcy, które swym zakresem obejmowały odbiór
odpadów komunalnych o masie nie mniejszej niż 150 Mg w ramach jednego zamówienia, a w
przypadku usług ciągłych wartość wykazanych usług nie może być mniejsza niż 50.000,00 zł
brutto na dzień składania ofert.Przez jedną usługę Zamawiający rozumie wykonanie zamówienia
na rzecz jednego podmiotu/Zamawiającego w ramach jednego kontraktu/umowy/zlecenia. b)
Wykonawca wykaże, że posiada bazę magazynowo-transportową, o jakiej mowa w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z
2013 r. poz. 122) oraz dysponuje lub będzie dysponował wyposażeniem umożliwiającym
odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości będących przedmiotem zamówienia w ilości
co najmniej: - 1 pojazd specjalistyczny o masie powyżej 7 ton przystosowany do odbierania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów,- 1 pojazd
specjalistyczny o masie do 7 ton przystosowany do odbierania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów,- 1 pojazd o masie do 7 ton do
odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,- 1 pojazd specjalistyczny
kontenerowy do obsługi kontenerów, - 1 pojazd specjalistyczny z HDS do odbierania selektywnie
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zbieranych odpadów komunalnych w pojemnikach typu „dzwon”, 3. Zamawiający, w stosunku do
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku
przez Wykonawców.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że
Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę
sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia.

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:
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł;2) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty,
produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i 50 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) w zakresie transportu odpadów: 15
01 01 – opakowania z papieru i tektury, 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 04 –
opakowania z metali, 15 01 07 – opakowania ze szkła, 17 01 03 – odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia, 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 20 02
01 – odpady ulegające biodegradacji, 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20
03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów.3) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439
ze zm.) na kody odpadów wymienione w lit. a) powyżej, obejmujący teren Gminy Krzywiń.W przypadku
składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z Wykonawców składających ofertę wspólną, który
w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych zezwoleniem.4) Wykaz narzędzi,
wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, sporządzonego
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ oraz Załącznik nr 12 do SWZ5) wykaz usług
porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, 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, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których lub usługi zostały wykonane, 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 dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się 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 powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3
miesięcy - Załącznik nr 8 do SWZ;6) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
oraz obraku podstaw do wykluczenia z postępowania

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
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5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz ofertowy, 2. Formularz cenowy, 3. Pełnomocnictwo, 4. Wykaz instalacji

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:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadkuWykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
doreprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
winnobyć załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzieleniezamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, 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. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.4. 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:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w przypadku
wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy:1.1.
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy,1.2. wystąpienia okoliczności uzasadniających dokonanie zmian w zakresie
sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jeśli zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego,1.3. zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku,
gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania przedmiotu
zamówienia po stronie Wykonawcy. Zmawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo
obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za
okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości,1.4. zmian ilościowych przedmiotu zamówienia,
jeżeli w trakcie trwania umowy konieczne będzie zwiększenie lub zmniejszenie przedmiotu
zamówienia,1.5. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu
zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,1.6. zmiana
składu konsorcjum w trakcie realizacji umowy,1.7. zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na
realizację umowy tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do
zapobieżenia (niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na
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które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa
naturalna, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny,
strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub rewolucja, atak terrorystyczny. Jeżeli siła
wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie
zobowiązań wynikających z Umowy, to Strona ta powiadomi drugą Stronę o zaistniałym
wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie
uniemożliwione w ich wyniku. Powiadomienie to zostanie przekazane w terminie 2 dni od
momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach.2. Poza przypadkami
wymienionymi w ust. 1 niniejszego paragrafu zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej
Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba
że zachodzą inne okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.3. Warunki
wprowadzenia zmiany do zawartej Umowy:a) Strona występująca o zmianę postanowień Umowy
zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej.b)
wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie.c) złożony wniosek przez
stronę inicjującą zmianę musi zawierać:- opis propozycji zmiany,- uzasadnienie zmiany,- opis
wpływu zmiany na warunki realizacji Umowy.d) zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w
formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/krzywin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-10 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Nie dotyczy
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	3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy
	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:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jestBurmistrz Miasta i Gminy Krzywiń.2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którymmożna się kontaktować pod adresem e-mail: iod@krzywin.pl3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzanebędą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem oudzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.4) odbiorcamiPani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacjapostępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzieleniezamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czastrwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Panadotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałemw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danychosobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowychPani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronieadministratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazaniadodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lubdaty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lubdaty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo dosprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie możeskutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowieńumowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu orazjego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczeniaprzetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzieleniezamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawodo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celuzapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznejlub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwaczłonkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyuzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODOprzetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dlaprzedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danychosobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobecprzetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danychosobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: RiG.271.4.2021
	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
	4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:1)	C1 - cena brutto za odbiór odpadów z nieruchomości obsługiwanych całorocznie – waga 25,2)	C2 - cena brutto za odbiór odpadów z nieruchomości obsługiwanych w sezonie letnim – waga 25,3)	C3 - cena brutto za odbiór odpadów pochodzących w placów i ulic – waga 5,4)	C4 - cena brutto za odbiór odpadów z nieruchomości obsługiwanych w sezonie grzewczym – waga 5,5)	Do - liczba zadeklarowanych darmowych odbiorów odpadów dla wydarzeń organizowanych przez Gminę Krzywiń i jej jednostki - waga 40,2.	Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: L = C1 + C2 + C3 + C4 + Do gdzie: L – całkowita liczba punktów, C1, C2, C3, C4 – punkty uzyskane w kryteriach cenowych Do – punkty uzyskane w kryterium „Darmowy odbiór”Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria. Wszystkie obliczenia będą prowadzone do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku dwóch ofert o tej samej liczbie punktów wygra ta z niższą ceną oferty brutto za cały przedmiot zamówienia.3.	Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.4.	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.5.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 25,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: C2 - cena brutto za odbiór odpadów z nieruchomości obsługiwanych w sezonie letnim – waga 25
	4.3.6.) Waga: 25,00
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: C3 - cena brutto za odbiór odpadów pochodzących w placów i ulic – waga 5
	4.3.6.) Waga: 5,00
	Kryterium 4
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: C4 - cena brutto za odbiór odpadów z nieruchomości obsługiwanych w sezonie grzewczym
	4.3.6.) Waga: 5,00
	Kryterium 5
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Do - liczba zadeklarowanych darmowych odbiorów odpadów dla wydarzeń organizowanych przez Gminę Krzywiń i jej jednostki - waga 40
	4.3.6.) Waga: 40
	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: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SWZ;
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)	Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł;2)	wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) w zakresie transportu odpadów: 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury, 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 04 – opakowania z metali, 15 01 07 – opakowania ze szkła, 17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji, 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów.3)	wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) na kody odpadów wymienione w lit. a) powyżej, obejmujący teren Gminy Krzywiń.W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z Wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych zezwoleniem.4)	Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ oraz Załącznik nr 12 do SWZ5)	 wykaz usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, 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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których lub usługi zostały wykonane, 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 dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się 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 powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - Załącznik nr 8 do SWZ;6) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz obraku podstaw do wykluczenia z postępowania
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

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

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

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-10 09:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/krzywin
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-10 09:05
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-08

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


