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I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY
ELEKTRONICZNEJ
ORAZ
STRONY
INTERNETOWEJ
PROWADZONEGO
POSTĘPOWANIA

Nabywca:
Gmina Jerzmanowice – Przeginia
ul. Rajska 22
32-048 Jerzmanowice
Odbiorca:
Zakład Wodociągi Gminne
ul. Rajska 24
32-048 Jerzmanowice
Tel/fax. 12 38 95 023
Poczta elektroniczna: biuro@zwgjerzmanowice.pl ;
strona internetowa: www.zwgjerzmanowice.pl

II.

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY
I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA
BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z innymi dokumentami
zamówienia bezpośrednio związanymi z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą
udostępniane na stronie internetowej: www.zwgjerzmanowice.pl

III.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym w oparciu o przepisy art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje przepisy ustawy PZP dla postępowań,
których szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej na podstawie
art. 3 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji użyte jest sformułowanie „ustawa Pzp” należy przez to
rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 1.

4. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji użyte jest sformułowanie „Rozporządzenie” należy przez
to rozumieć Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020
r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020 r., poz. 2415).

IV.

INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

V.
1.

Zamówienie pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych
pochodzących z Oczyszczalni ścieków w Żarach oraz Oczyszczalni ścieków
w Szklarach w 2021 roku”
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2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we wspólnym słowniku
Zamówień Publicznych (CPV):
Główny przedmiot:
90513600-2 - Usługi usuwania osadów
90513700-3 - Usługi transportu osadów
90513800-4 - Usługi obróbki osadów
3. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych
komunalnych osadów ściekowych:


osadów ściekowych o kodzie 19 08 05,



osadów z zawartością tzw. skratek o kodzie 19 08 01,



osadów z zawartością piaskowników o kodzie 19 08 02,

pochodzących z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków położonej w m. Żary
oraz z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków położonej w m. Szklary, w sposób
określony w ofercie wykonawcy, który musi być zgodny z obowiązującymi przepisami
prawa regulującymi zagospodarowanie osadów ściekowych.
4. Zamówienie obejmuje także transport opisanych w pkt 3 osadów ściekowych ze
wskazanych powyżej oczyszczalni ścieków oraz udostępnienie szczelnych kontenerów
w celu ciągłego gromadzenia osadów na oczyszczalniach.
W ramach zamówienia Zamawiający wymaga ciągłego udostępnienia co najmniej
3 kontenerów w następującej konfiguracji:


dwóch kontenerów, np. hakowe, samowyładowcze (jeden o wielkości 12-20m3 na
osad oraz jeden o wielkości 3-5 m3 na skratki i piasek) na plac oczyszczalni
ścieków w Żarach,
 jednego kontenera (o wielkości 12-20 m3 na osad) na plac oczyszczalni ścieków
w Szklarach.
Kontenery powinny przystosowane do rodzaju zastosowanego środka transportu
umożliwiającego samo-załadunek kontenera.
5. Przewidywana, szacunkowa ilość osadów w skali roku, będąca przedmiotem niniejszego
zamówienia wynosi:
a) Ustabilizowany osad ściekowy (Nr kodu – 190805)

-

ok. 350 Mg,

b) Osad ściekowy – skratki (Nr kodu – 190801)

-

ok. 13 Mg

c) Osad z zawartością piaskowników (Nr kodu – 190802)

-

ok. 32 Mg

Ilość osadów przeznaczonych do wywozu i zagospodarowania w skali miesiąca to
średnio:
a) Ustabilizowany osad ściekowy (Nr kodu – 190805)

-

ok. 29,2 Mg,

b) Osad ściekowy – skratki (Nr kodu – 190801)

-

ok. 1,1 Mg,

c) Osad z zawartością piaskowników (Nr kodu – 190802)

-

ok.

2,7 Mg.

Powyższe ilości są uzależnione od pory roku i przebiegu procesów technologicznych na
oczyszczalniach.
6. Stosowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych może odbywać się
wyłącznie zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach (Dz. U. z 2019 roku, poz. 701, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą
o odpadach” oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.
7.

Oferent musi posiadać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) odpowiednio w zakresie
przetwarzania odpadów, zagospodarowania osadów ściekowych oraz transportu
osadów ściekowych.
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8.

9.

Oferent musi posiadać aktualne zezwolenia i dopuszczenia związane z realizacją
zadania zgodnie z ustawą o odpadach a w szczególności:


zezwolenia na transport osadów,



pozwolenia na prowadzenie działalności przetwarzania odpadów,



zezwolenia na zagospodarowanie osadów ściekowych.

Wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu będzie zobowiązany do oznaczania
w każdej karcie przekazania odpadów rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien
zostać poddany odpad oraz kod odpadu.

10. Wywóz osadów odbywać się będzie co najmniej raz w miesiącu (z częstotliwością
uzgodnioną w drodze porozumienia stron). Obowiązek odebrania osadów od
Zamawiającego aktualizuje się za każdym razem, z chwilą złożenia zamówienia przez
Zamawiającego (w formie telefonicznej lub pisemnej). Wykonawca jest zobowiązany do
wykonania usługi w terminie maksymalnym do 72 godzin od momentu otrzymania
informacji o zapotrzebowaniu.
11. Odbiór osadów będzie potwierdzany Kartą Przekazania Odpadów (wg aktualnych
wzorów kart zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa) sporządzaną każdorazowo
przy odbiorze osadów w systemie Bazy Danych o Odpadach. Wykonawca zobowiązany
jest do ważenia każdej partii odebranych osadów i sporządzenia na tę okoliczność
dokumentu.
12. Po odebraniu przez Wykonawcę komunalnych osadów ściekowych od Zamawiającego
pełna odpowiedzialność za nie, przechodzi na Wykonawcę.

VI.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wymagany termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r. (umowa zawarta na okres obowiązywania
budżetu ZWG Jerzmanowice).
VII.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

1. Zamawiający przekazuje projekt Umowy w sprawie zamówienia publicznego, która będzie
zawarta z Wykonawcą. Umowa stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
VIII.

INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU
KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ
INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
SPORZĄDZANIA,
WYSYŁANIA
I
ODBIERANIA
KORESPONDENCJI
ELEKTRONICZNEJ

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
2.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej, która dostępna jest pod
adresem: https://jerzmanowice-przeginia.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html, oraz
poczty elektronicznej biuro@zwgjerzmanowice.pl.

3. Za datę przekazania informacji oraz powzięcia wiadomości dotyczących ofert, wniosków,
zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pomocą wskazanych środków komunikacji elektronicznej.
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4.

5.

6.
7.

8.

9.

Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp określone jako podmiotowe
środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3
ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, dokumenty, o których
mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne),
z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp,
z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy
Zakupowej „Logintrade” oraz w Instrukcji użytkowników znajdującej się w zakładce
„Instrukcje”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
stanowiących załączniki SWZ wynosi 150 MB.
Linki do postępowania zamieszczone są na stronie internetowej prowadzonego
postępowania. Dane postępowanie można wyszukać ze strony głównej z zakładki
„Postępowania”.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 4, przekazywane
w postępowaniu, w tym wezwania do uzupełnienia dokumentów, wezwania do złożenia
wyjaśnień oraz zawiadomienia o oczywistych omyłkach, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości
przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa
w pkt 2.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim.
Wszelkie pytania do treści SWZ należy kierować do Zamawiającego wyłącznie w języku
polskim, odpowiedzi na pytania również będą udzielane wyłącznie w języku polskim.

10. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu
wyjaśnienia treści SWZ.
IX.

INFORMACJE
O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI
OKRESLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
WSKAZANIE
OSÓB
Z WYKONAWCAMI

X.

UPRAWNIONYCH

DO

KOMUNIKOWANIA

SIĘ

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważniona jest:
Kinga Baran, tel. 12 389-50-23, e-mail: biuro@zwgjerzmanowice.pl
XI.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia 13 kwietnia 2021 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem
terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na
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przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
UWAGA: Zgodnie z art. 509 ust. 2 ustawy Pzp jeżeli koniec terminu do wykonania czynności
przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia
następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
XII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
a) Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
poszczególnych Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie
przedmiotowego zamówienia.
b) W przypadku, o którym mowa w ppkt. a), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp,
wyłonieni Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu
wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
c) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
3. Ofertę, pod rygorem nieważności, należy złożyć w formie elektronicznej bądź w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym.
4. Oferta musi spełniać wszystkie warunki, w tym zawierać wszystkie dokumenty, załączniki
oraz oświadczenia, określone w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
5. Ofertę należy złożyć w języku polskim, w określonym formacie danych: pdf, doc, .docx,
xls, xlsx, odt.
6. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do
reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie z wpisem
do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie
oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę
/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty.
7. Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty, które za pośrednictwem komunikacji
elektronicznej wpłynęły w terminie, spełniające warunki ustawy, odpowiadające
przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej SWZ.
8. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów, a w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby podpisania
zobowiązania o udostępnieniu zasobów, przez osobę niewymienioną w odpisie
z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
odpowiednio Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, należy do oferty
dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
W przypadku gdy pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie
tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
dokonuje mocodawca.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
może dokonać również notariusz.
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9. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (np.
konsorcjum) obowiązują następujące postanowienia:
a) Wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
b) Do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika, o którym mowa
w art. 58 ust. 2 ustawy pzp. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje również pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem
wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty.
c) Kopie dokumentów dotyczących poszczególnych Wykonawców muszą być
poświadczone własnoręcznym podpisem i dopiskiem „za zgodność z oryginałem”,
przez wyznaczonego przez nich pełnomocnika lub odpowiednio przez tych
Wykonawców.
10. Zgodnie z art. 219 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed
ostatecznym terminem składania ofert należy zawiadomić Zamawiającego za pomocą
komunikacji elektronicznej określonej w Rozdziale VIII pkt 2.
11. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu
składania ofert.
12. Złożenie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej propozycje alternatywne
skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz.
1010 i poz. 1649), których się nie ujawnia jeśli Wykonawca nie później niż w terminie
składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
14. Dokumenty elektroniczne przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierające informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa Wykonawca, w celu
zapewnienia należytej poufności tych informacji, przekazuje je w odpowiednio
przygotowanym i wyznaczonym pliku.
15. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
16. Oferta na wykonanie zamówienia publicznego winna zawierać:
Wypełniony Formularz oferty, który stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
Formularz oferty powinien być sporządzany, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej bądź w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym bądź
podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia powinni w Formularzu
oferty w miejscu „Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia” wpisać każdego z Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie
zamówienia.
17. Do Formularza oferty wykonawca składa również:
a) Wymienione w Rozdziale XVIII pkt 1 ppkt a) SWZ - oświadczenie, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków
udział w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, sporządzone
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem osobistym lub podpisem zaufanym – Załącznik nr 2a do SWZ.
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b) Wymienione w Rozdziale XVIII pkt 1 ppkt b) Oświadczenie, o którym mowa w art. 108
ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania - Załącznik nr 2d do SWZ.
c) Wymienione w Rozdziale XVIII pkt 1 ppkt c) dokumenty, określające zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji określonego zamówienia publicznego bądź inny
podmiotowy środek dowolny potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, składane w postaci
elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
osobistym lub podpisem zaufanym – Załącznik nr 2c do SWZ.
d) W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie –
wymienione w Rozdziale XVIII pkt 1, zgodnie z art. 125 ust. 4 ustawy Pzp,
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udział
w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, sporządzone pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem osobistym lub podpisem zaufanym - Załącznik nr 2b do SWZ.
e) W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie –
wymienione w Rozdziale XVIII pkt 1 ppkt d) oświadczenie, o którym mowa w art. 117
ust. 4 ustawy Pzp, określające, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy –
składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. – Załącznik nr 3 do
SWZ.
UWAGA: W przypadku gdy wyżej wymienione dokumenty zostały sporządzone jako
dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się
cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
f) Dokument, z którego wynika upoważnienie wykonawcy do podpisania oferty lub
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik:
 pełnomocnictwo – jeżeli Formularz oferty lub inny dokument jest podpisany przez
osobę
lub
osoby
uprawnione
do
reprezentowania
na
zewnątrz
posiadającą/posiadające stosowne pełnomocnictwo,
 pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku gdy pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie
tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
dokonuje mocodawca.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
może dokonać również notariusz.
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g) Oświadczenie dotyczące podanych informacji że wszystkie informacje podane
w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji. – Załącznik 2e do SWZ.
h) Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Załącznik nr 6 SWZ.
XIII.

SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy Zakupowej „Logintrade”.
2. Złożona oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany Formularz ofertowy oraz
wszystkie wymagane w niniejszym SWZ oświadczenia i załączniki.
3. Termin składania ofert – 24.03.2021r., godz. 10.00
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Do czasu zakończenia terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę.
Wycofanie oferty należy wnieść za pomocą Platformy Zakupowej. Sposób, w jaki powinna
zostać wycofana oferta, opisany został w zakładce „Instrukcje” w pliku „Udział w trybie
podstawowym bez negocjacji”.
XIV.

TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Termin otwarcia ofert przez Zamawiającego - 24.03.2021r., godz. 10.30.
2. Otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców następuje poprzez użycie mechanizmu do
odszyfrowania dostępnego po zalogowaniu się na platformie Zakupowej i następuje po
wskazaniu określonego pliku, który ma zostać odszyfrowany.

3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż
następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
4. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi
niezwłocznie po usunięciu awarii. O zmianie terminu otwarcia ofert Zamawiający
poinformuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na
sfinansowanie zamówienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
XV.

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
a)

będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa
w art. 258 Kodeksu karnego,


handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
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którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,



finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa
w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,



o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,



powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),



przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,



o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,



lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

b)

jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.a);

c)

wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

d)

wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

e)

jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie
od siebie;

f)

jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do
zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego
Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny
sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
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PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY JE PRZEWIDUJE

XVI.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawcę:
1. Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem
terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed
upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
2. W stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury.
INFORMACJA O WARUNKACH
ZAMAWIAJĄCY JE PRZEWIDUJE

XVII.

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU,

JEŻELI

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy:
nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 57 ustawy Pzp, dotyczące:


kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej,



sytuacji ekonomicznej i finansowej,



zdolności technicznej i zawodowej.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach,
o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp,
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden
z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108
ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp,
4.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedłożą:






w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zezwolenia lub wpisy
do rejestrów związane z prowadzeniem działalności, objętej niniejszym
zamówieniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, lub oświadczenie
Wykonawcy o zwolnieniu z obowiązku posiadania zezwoleń lub wpisów, ze
wskazaniem podstawy prawnej;
w zakresie posiadania sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie
precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składnia ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje
z należytą starannością co najmniej dwa zamówienia, dotyczące wywozu osadów
ściekowych o kodach 19 08 01, 19 08 02 oraz 19 08 05 o wartości nie mniejszej niż
50.000 zł netto każde oraz przedłoży dowody potwierdzające, że usługi te zostały
wykonane lub są wykonywane w sposób należyty.
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5.

Ocena spełnienia warunków określonych w pkt 1 dokonywana będzie zgodnie z formułą
„spełnia - nie spełnia”, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz
oświadczeń, których wykaz zawiera punkt 9 SWZ.

6.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych.

7.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.

XVIII.
1.

INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE WYMAGAŁ ICH ZŁOŻENIA

DOWODOWYCH,

JEŻELI

Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę:
a) Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
 Treść i zakres wymaganego oświadczenia znajduje się w Załączniku nr 2a SWZ.
 Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia
i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w zakresie
nie wymaganym przez zamawiającego do przedstawienia stosownych środków
dowodowych,
b) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
przedmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów –
w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów – Załącznik nr 4
c) Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art.. 109 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 2d
d) Oświadczenie dotyczące wszystkich Wykonawców, zgodnie z art. 117 ust. 4
ustawy Pzp, określające rodzaj usług wykonywanych przez poszczególnych
Wykonawców – Załącznik nr 3
Oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy o udzielenie zamówienia ubiegają się
wspólnie Wykonawcy.

UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenia o których mowa powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu zamawiający wymaga następujących dokumentów:
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1
ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,
a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem
zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu
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składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;
Zamawiający uzna również za potwierdzenie braku podstaw wykluczenia w zakresie
art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, dotyczącym braku zalegania z opłacaniem podatków
i innych opłat, wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 8;
b) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub
właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed
upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
Zamawiający uzna również za potwierdzenie braku podstaw wykluczenia w zakresie
art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, dotyczącym braku zalegania z opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wypełnione i podpisane oświadczenie
stanowiące Załącznik nr 8;
c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy
Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
d) informacji o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej - Załącznik nr 9 do SWZ,
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych
lub
sytuacji
finansowej
lub
ekonomicznej
podmiotów
udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,
przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów.
UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z Załącznikiem nr 9
do SWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, związanej z realizacją przedmiotu
zamówienia oferent załączy do oferty:
a) kopię
wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) odpowiednio w zakresie
przetwarzania odpadów, zagospodarowania osadów ściekowych oraz transportu
osadów ściekowych.
b) aktualne zezwolenia i dopuszczenia związane z realizacją zadania zgodnie z ustawą
o odpadach tj.:


zezwolenia na transport osadów,



pozwolenia na prowadzenie działalności przetwarzania odpadów,



zezwolenia na zagospodarowanie osadów ściekowych.
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4.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe:
a) wykazu - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ - wykonanych lub aktualnie
wykonywanych usług (min. 2 zamówienia) realizowanych w zakresie wywozu
osadów ściekowych o kodach 19 08 01, 19 08 02 oraz 19 08 05 nie mniejszej niż
50.000 zł brutto każde, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania stron umowy, oraz załączenia
dowodu potwierdzającego, że wykazane w wykazie usługi zostały wykonane lub są
wykonywane
należycie.
Zamawiający
informuje,
że
dowodami,
o których mowa są:


poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług
poświadczenie winno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;



oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa
wyżej (lit. a),



przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów.

b) Forma składanych oświadczeń i dokumentów:


oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
SWZ, określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane
są za pomocą środków komunikacji elektronicznej;



poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność
z oryginałem następuje w formie pisemnej w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem
zaufanym;

c) Zamawiający żąda załączenia do oferty Pełnomocnictwa do podpisania oferty, o ile
prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz
z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli
pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania
pozostałych.
d) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania.
e) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega w zakresie
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu – kopie dokumentów
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dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich
w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia
publicznego – oryginał dokumentu (pełnomocnictwa) należy dołączyć do oferty.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako reprezentant pozostałych.
f)

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
oświadczenia lub dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę
kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

g) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że
nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria
selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów (art. 126 ust. 2
ustawy Pzp).
h) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 Ustawy Pzp, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożony,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane
przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu, albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
i)

Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw, albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym.

j)

Wykonawca załączy do oferty dane adresowe do kontaktów z Zamawiającym,
zawierające co najmniej: numer telefonu, faksu, dokładny adres do korespondencji oraz
wyznaczy osobę uprawnioną do kontaktów.

XIX.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1.

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji
Warunków Zamówienia, powinien w cenie ująć wszystkie koszty niezbędne do
prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić opłaty
i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę;

2.

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie
wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.

3.

Ceną oferty jest kwota netto wymieniona w Formularzu Oferty, którego wzór stanowi
Załącznik nr 1.

4.

Cenę należy obliczyć z dokładnością do dwóch (2) miejsc po przecinku.

5.

Wykonawca określi cenę całkowitą oferty dla przedmiotu zamówienia, podając ją
w zapisie liczbowym i słownym w formularzu oferty.
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XX.

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW,
I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami
ustawy Pzp.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w dokumentach zamówienia.
Najkorzystniejsza oferta to oferta, która uzyskała największą sumaryczną liczbę punktów
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów
oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą
ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę
w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub
najniższym kosztem, a jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w taki sposób,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub
koszt.
2. Kryteria oceny złożonych ofert.
a) cena oferty – 70% (P1)
b) termin wywozu osadu – 10 % (P2)
c) termin płatności faktury – 20 % (P3)
3. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom przyznawane będą punkty wg
następujących wzorów i punktacji:
a) cena oferty – 70% (P1),
Zamawiający będzie oceniał ofertę w kryterium cena wg wzoru:
najniższa oferowana cena spośród
złożonych ofert
(P1) cena oferty = ------------------------------------------------------- x 70 pkt
cena badanej oferty

b) termin wywozu osadu – 10 % (P2)
Wymagany przez Zamawiającego najdłuższy termin wywozu osadu – do 3 dni
kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. Za zaoferowanie tego terminu
wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium.
Wykonawca będzie premiowany za zaoferowane krótszego terminu wywozu osadu.
Zamawiający przyzna punktację za powyższe kryterium w następujący sposób:
 Wykonawca, który wskaże w ofercie termin wywozu osadu do 2 dni
kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia – 5 pkt.
 Wykonawca, który wskaże w ofercie termin wywozu osadu do 1 dni
kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia – 10 pkt.
UWAGA: Niedopuszczalne jest wskazanie innych jak powyżej wymienione terminy wywozu
przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże termin wywozu
zamówienia powyżej 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia wówczas
jego oferta – jako niezgodna z treścią SWZ – zostanie odrzucona na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.
c) termin płatności faktury – 20 % (P3),
Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu płatności maksymalnie do 14 dni.
Wykonawca, który zadeklaruje jeden z terminów płatności jak poniżej, otrzyma
stosownie:
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za 21 dniowy termin płatności – 10 pkt,



za 28 dniowy termin płatności – 20 pkt.

UWAGA: Niedopuszczalne jest wskazanie terminów płatności faktury poniżej 14 dni.
W przypadku, gdy Wykonawca wskaże termin poniżej 14 dni, jego oferta – jako
niezgodna z treścią SWZ – zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5)
ustawy Pzp.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P),
będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach:
P = P(1) + P(2) + P(3)
5. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do
oferty.
6. Wszelkie rozliczenia
w walucie PLN.
XXI.

między

Zamawiającym

i

Wykonawcą

będą

prowadzone

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

1.

Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 308
ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej
specyfikacji i została oceniana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu
o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia kryteria wyboru.

2.

O odrzuceniu ofert(y), Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania
o udzielenie zamówienia oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym
postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wszystkim Wykonawcą
poda informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, zamieści je na własnej
stronie internetowej (www.zwgjerzmanowice.pl) oraz w swojej siedzibie na “tablicy
ogłoszeń”.

4.

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art.
58 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

5.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów o których mowa w art. 308 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli w postępowaniu
o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

6.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia, o których mowa w art.
255 ustawy Pzp.

7.

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zajdą okoliczności, o których mowa w art.
255 ustawy Pzp.

8.

Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy na warunkach określonych
w projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ, w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
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XXII.

POUCZENIE O
WYKONAWCY

ŚRODKACH

OCHRONY

PRAWNEJ

PRZYSŁUGUJĄCYCH

1.

Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy oraz
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym
na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych
i Średnich Przedsiębiorców.

3.

Odwołanie przysługuje na:
a)

niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie
umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
c)

zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

5.

Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej
albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione
w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

6.

Odwołanie w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, wnosi
się w terminie:
a)

5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż
określony w pkt 1).
7.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia w przypadku zamówień, których
wartość jest mniejsza niż progi unijne wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie
internetowej.

8.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6. i 7. w przypadku zamówień,
których wartość jest mniejsza niż progi unijne wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9.

Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a)

15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o wyniku postępowania,
18

b) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby
przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
13. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX
„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.
XXIII.

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE
OFERT CZĘŚCIOWYCH
1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Wykonawca składając ofertę musi w niej
zawrzeć całość przedmiotowego zamówienia.
2. Podział przedmiotowego zamówienia jest nieuzasadniony ekonomicznie.

XXIV.

LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ.
LUB MAKSUMALNA LICZBA CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ
UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY, ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY,
MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU
OFERTY W WIEKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBIE CZĘŚCI

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Wykonawca składając ofertę musi w niej
zawrzeć całość przedmiotowego zamówienia.
XXV.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY,
W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95
1. Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:
a) Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 czynności, o których mowa w Rozdziale V SWZ,
przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia.
2. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie
umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności
w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość żądania
w szczególności:
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
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podstawie umowy o pracę,
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego
pracownika,
d) innych dokumentów, w szczególności zaświadczenia właściwego oddziału ZUS,
potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów
o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, poświadczonej za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych; imię i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji; zawierających informacje, w tym dane osobowe,
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy
o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
Wykonawca każdorazowo, na żądanie Zamawiającego przedkłada przedmiotowe
oświadczenia lub dokumenty w ciągu 2 dni roboczych od złożenia żądania.
XXVI.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96
UST. 2 PKT 2, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA

Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art.
96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
XXVII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM,
W TYM JEGO KWOTĘ,
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE OBOWIĄZEK WNIESIENIA WADIUM

JEŻELI

Zamawiający nie przewiduje wymagań dotyczących wadium w przedmiotowym zamówieniu
publicznym.
XXVIII.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE
TAKICH ZAMÓWIEŃ

Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214
ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
XXIX.

INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE
KLUCZOWYCH
ZADAŃ,
JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY
DOKONUJE
TAKIEGO
ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
zadań.
XXX.

INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 230, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ
ELEKTRONICZNĄ
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
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XXXI.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA
UMOWY, JEŚLI ZAMAWIAJĄCY JE PRZEWIDUJE

NALEŻYTEGO

WYKONANIA

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXXII.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI
LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO
REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ALNO WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY
PO ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW

1.

Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2
ustawy Pzp.

2.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia przez wykonawcę wizji
lokalnej przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.

XXXIII.

PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych
podwykonawców, jeżeli są już znani.
3. W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym
bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do
wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
podwykonawców zaangażowanych w takie usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza
powierzyć realizację usług.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122
ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku uzyskania zamówienia i realizacji usług przy udziale podwykonawców,
Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie
z postanowieniami art. 463 ustawy Pzp.
XXXIV.

INFORMACJE DODATKOWE

1.

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór
stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

2.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany
kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik
nr 7 do SWZ.

3.

Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1
pkt 3-4, art. 455 ust. 2 ustawy.

4.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
21

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 255 ustawy Pzp.
5.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty wariantowej.

6.

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

7.

Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej.

8.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

katalogów

11. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny.
12. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

XXXV.
1.

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych
osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

2.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągi Gminne
w Jerzmanowicach, ul. Rajska 24, 32-048 Jerzmanowice, NIP 677-11-20-202,
Regon 350962245,
b) inspektorem ochrony danych osobowych w ZWG Jerzmanowice jest Pani Kornelia
Zaporowska
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
„Odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących
z Oczyszczalni ścieków w Żarach oraz Oczyszczalni ścieków w Szklarach w 2021
roku” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2018r., poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
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 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
i)

nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora
ochrony danych osobowych.
**
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem
w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO),
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca
bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO
nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane
dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.
14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu
i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno
z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

4.

Zamieszczone w ofercie zapisy stanowią przykładowy wzór oświadczenia wymaganego
od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Oświadczenie takie, wymagane przez
zamawiającego w SIWZ, jest składane w załączniku nr 6 do SIWZ - Oświadczenie
w zakresie wypełnienia obowiązków RODO.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami obowiązują przepisy zawarte
w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, w Kodeksie
cywilnym oraz w Prawie budowlanym.
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XXXVI.

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

1. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera następujące załączniki:
a) Załącznik nr 1 do SWZ
z Formularzem cenowym.

–

Formularz

złożenia/zmiany/wycofania

oferty

wraz

b) Załącznik nr 2a do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu
c) Załącznik nr 2b do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu
d) Załącznik nr 2c – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
e) Załącznik nr 2d – Oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia
z postępowania
f) Załącznik nr 2e – Oświadczanie dotyczące podanych informacji
g) Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie, z którego
budowlane/dostawy/usługi wykonują poszczególni Wykonawcy

wynika,

które

roboty

h) Załącznik nr 4 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
i) Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz wykonanych usług
j) Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie dotyczące RODO.
k) Załącznik nr 7 do SWZ – Wzór umowy.
l) Załącznik nr 8 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy
(odnośnie podatków i składek)
m) Załącznik nr 9 do SWZ – Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy
kapitałowej
2. Formularze, które należy złożyć wraz z ofertą:
a) Załącznik nr 1 do SWZ
z Formularzem cenowym.

–

Formularz

złożenia/zmiany/wycofania

oferty

wraz

b) Załącznik nr 2a do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu
c) Załącznik nr 2b do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu
d) Załącznik nr 2c – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
e) Załącznik nr 2d – Oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia
z postępowania
f) Załącznik nr 2e – Oświadczanie dotyczące podanych informacji
g) Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie, z którego
budowlane/dostawy/usługi wykonują poszczególni Wykonawcy

wynika,

które

roboty

h) Załącznik nr 4 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
i) Załącznik nr 6 do SWZ – oświadczenie dotyczące RODO.
j) Załącznik nr 8 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy
(odnośnie podatków i składek)
k) Załącznik nr 9 do SWZ – Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy
kapitałowej
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3. Formularze, które należy złożyć na wezwanie Zamawiającego:
a) Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz wykonanych usług
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