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Integralną część SIWZ stanowią: 

 

 

1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy  

3. Załącznik nr 3 - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia  

4. Załącznik nr 4 - Wzór wykazu należycie wykonanych usług  

5. Załącznik nr 5 - Wzór wykazu  narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych  

6. Załącznik nr 6 - Wzór Formularz oferty    

7. Załącznik Nr 7 -  Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

8. Uchwała Nr XXIV/267/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 3 lipca 2020r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje. 

9. Uchwała Nr XXIV/268/20     Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia  3 lipca 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

 

 

Wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z treścią SIWZ i ponoszą ryzyko 

niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji oraz dokumentów lub oświadczeń, a także 

złożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Nazwa zamawiającego:  Gmina Międzyzdroje  

Adres zamawiającego:  ulica Książąt Pomorskich 5  

Kod Miejscowość:   72 – 500 Międzyzdroje  

Telefon:    91 3275631 

Faks:     91 3275630 

Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl  

E-mail: um@miedzyzdroje.pl 

Platforma on-line działająca pod adresem https://e-ProPublico.pl/ 

Godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30 

    środa od godz. 7.30 do godz. 17.00  

    piątek od godz. 7.30 do godz. 14.00 

 

 

II.  Tryb udzielenia zamówienia  

 2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).   

 2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 

 2.3.Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

            2.4.   Zgodnie z art. 24aa ust. 1  ustawy PZP Zamawiający w  prowadzonym przetargu 

nieograniczonym  dokona oceny ofert na podstawie oświadczenia samego Wykonawcy, a następnie 

zweryfikuje  czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza ( na podstawie 

kryteriów oceny ofert ), podlega wykluczeniu oraz oceni czy spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

          2.5. W pierwszej kolejności Zamawiający  dokona oceny ofert pod kątem przesłanek 

odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy PZP) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po 

czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokona  oceny 

podmiotowej Wykonawcy:  

         2.5.1. zbada oświadczenie wstępne  w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia, a następnie  zażąda  przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy 

PZP.”    

        2.5.2.  Po pozytywnej weryfikacji złożonych przez tego Wykonawcę dokumentów, 

Zamawiający dokona  wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. tej, która uprzednio została najwyżej 

oceniona. 

 

  

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 3.1 .Przedmiotem zamówienia jest „Obsługa systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi - zapewnienie odbioru i transportu odpadów komunalnych” . 

 Usługa polegająca na  odbiorze i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują  mieszkańcy, w części zamieszkałych i w części 

niezamieszkałych ( nieruchomości mieszane ), położonych na terenie  Gminy Międzyzdroje,             

od 1.01.2021r. do 31.12.21r. 

 

 3.2. WYMÓG ZATRUDNIENIA  PRZEZ WYKONAWCĘ OSÓB NA UMOWĘ  O 

PRACĘ: 
1. Podmiot realizujący zamówienie, do wykonania  czynności opisanych przez zamawiającego w 

mailto:um@miedzyzdroje.pl
https://e-propublico.pl/


4 

niniejszym  szczegółowym opisie zamówienia, zobowiązany jest: 

1)  zatrudnić na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze  czasu pracy,  co najmniej : 

a) 12 osób, w tym 4 kierowców   uprawnionych do kierowania pojazdami o masie powyżej 3,5 t – 

w okresie sezonu wakacyjnego, tj.  : od  1.07.21 r. do 31.08.21 r.  

b) 6 osób, w tym dwóch kierowców uprawnionych do kierowania pojazdami o masie powyżej 3,5t 

– w pozostałym okresie  realizacji zamówienia; 

2) przekazać zamawiającemu   w terminie do : 

a) 7.01.21r. wykaz zawierający liczbę zatrudnionych pracowników na poszczególnych 

stanowiskach, o których mowa w ppkt 1 lit b, 

b) do 7.07.21r. r. wykaz zawierający liczbę zatrudnionych pracowników na poszczególnych 

stanowiskach, o których mowa w ppkt 1 lit a; 

3) utrzymywać liczbę pracowników, o których mowa w ppkt 1 lit. a i b, przez cały okres realizacji 

zamówienia.  

 

1.2. Określona w umowie o pracę wysokość wynagrodzenia pracownika nie może być niższa niż 

kwota minimalnego  wynagrodzenia określona w przepisach o minimalnym  wynagrodzeniu o 

pracę.  

 

1.3.Przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy, podmiot realizujący zamówienie  

zobowiązany jest do przeszkolenia zatrudnionych pracowników w zakresie przepisów o ochronie 

danych osobowych.  

 

 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w: 

  3.3.1. Załączniku  nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia . 

  3.3.2. Załączniku nr 2 do SIWZ - Wzór  umowy,  Wykonawca zobowiązany jest  

 zrealizować zamówienie na  zasadach i warunkach opisanych we wzorze Umowy  

 wraz z załącznikami. 

 

 3.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

 

 90500000-2 Usługi związane z odpadami   

 90511000-2 Usługi wywozu odpadów 

 90512000-9 Usługi transportu odpadów 

 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami 

     

 3.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 3.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 3.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 3.8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

 ustawy PZP, tj. polegających na powtórzeniu usług odbioru odpadów, wyszczególnionych       

            w  pkt  3.1. SIWZ,  do wysokości 500 000,00  zł  netto.  

 

 3.9. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:  

  

1. Odbiór odpadów komunalnych: teren Gminy Międzyzdroje   

2. Transport odpadów komunalnych: z terenu Gminy Międzyzdroje do Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla regionu gospodarki odpadami CZG R-XXI – 

Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Słajsinie /Stacji Przeładunkowej Odpadów w 

Świnoujściu. 
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IV. Termin wykonania zamówienia 

 

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2021 r.  do 31.12.2021 r. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy do wykluczenia 

 

 5.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 5.1.1. nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, 

 5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów, tj. posiadają: 

 a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza 

Międzyzdrojów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,   

b) aktualny wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r 

o odpadach, dotyczącym transportującego odpady i zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

 a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe w wysokości nie 

mniejszej niż 1 000 000,00  zł ( słownie: jeden milion złotych) lub posiada zdolność kredytową w 

wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł  ( słownie: jeden milion złotych), 

 b)Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności   związanej  z  przedmiotem  zamówienia   na  sumę   gwarancyjną  nie  mniejszą niż   

1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych). 

3) zdolności technicznej lub zawodowej:   

                                   

ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA 

Wykonawca  dysponuje  potencjałem technicznym jak niżej: 

 a) co najmniej 2 (słownie: dwa) pojazdy przystosowane do odbioru zmieszanych odpadów 

komunalnych  z pojemników o pojemności od 60l do 1100l,   

 b) co najmniej 2 (słownie: dwa) pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych z pojemników o pojemności od 60l do 1100l, 

 c) co najmniej 1 (słownie: jeden) pojazd przystosowany do opróżniania pojemników/worków o 

pojemnościach od 60l do 120l o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, 

 d) co najmniej 1 (słownie: jeden) pojazd do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej, 

 e) co najmniej 1 (słownie: jeden) pojazd specjalny z HDS przystosowany do odbioru  odpadów 

wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, itp., 

 

 - emisja spalin pojazdów wykorzystywanych do realizacji usługi odbioru i transportu  

odpadów komunalnych wyszczególnionych w pkt 3 ppkt a ,b i c  musi być zgodna z 

obowiązującymi przepisami - nie niższa niż Euro IV, 

 

- pojazdy wyszczególnione w pkt 3 ppkt a, b i c, winny być wyposażone  w trakcie realizacji 

zamówienia w jednolity system monitoringu i zestaw kamer monitorujących, zgodnie z opisem 

w pkt 7. 11 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia  

 

 

ZDOLNOŚĆ  ZAWODOWA   

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
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terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co 

najmniej: dwie usługi  w zakresie odbioru, transportu i przekazania do odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż  3 000 Mg każda. Wykonawca 

nie może sumować ilości odpadów  kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania  wymaganej  

wartości porównywalnej. 

 5.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 

w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

 5.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 

5.1 SIWZ 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. 

 5.4. 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. 

 5.5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie 

przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy 

PZP. 

 5.6. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

 5.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 

przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 5.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego 

zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, 

aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

  a)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

  b)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w pkt 5.1.2. 

SIWZ  

 5.9. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

  1)zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

  2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy  

  wykonywaniu  zamówienia publicznego, 

  3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia  

  publicznego, 

  4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do  

  warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, 
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  których wskazane zdolności dotyczą. 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

 6.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć, aktualne na dzień składania ofert, 

oświadczenie, w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ, na formularzu Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonym zgodnie z wzorem standardowego 

formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na 

podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanym 

dalej również „JEDZ" lub „jednolitym dokumentem". 

 

Informacje zawarte w oświadczeniu na formularzu Jednolitego dokumentu, będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu pn.” „Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi   - zapewnienie 

odbioru i transportu odpadów komunalnych”   na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy PZP. 

 

UWAGA: 

 Jednolity dokument   został   zamieszczony na stronie internetowej  Zamawiającego  wraz z 

niniejszą  SIWZ ( Załącznik nr 3 do SIWZ )  . 

Zamawiający informuje, że w celu ułatwienia wypełnienia JEDZ, Urząd Zamówień Publicznych 

udostępnił „Instrukcję wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia" na stronie 

internetowej pod adresem: 

https://www.uzp.gov.pl/aktuainosci/komunikat-dotyczacy-stosowania-jednoiitego-europejskiego-

dokumentu- zamówienia. 

Forma dokumentów: 

• oświadczenie na formularzu Jednolitego dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1. musi być złożone: 

w oryginale - zgodnie z § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zwanego dalej „rozporządzeniem", 

 6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 

na formularzu Jednolitego dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1. SIWZ, składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 

którym każdy z tych Wykonawców wykazuje. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest 

ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

 6.3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

z udziału w postępowaniu składa oświadczenie na formularzu Jednolitego dokumentu, o którym 

mowa w pkt 6.1. SIWZ, dla każdego z podwykonawców odrębnie. 

 6.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na 

ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie na formularzu 

Jednolitego dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1. SIWZ, dla każdego z tych podmiotów odrębnie. 

 6.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
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okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, tj.: 

 

SPEŁNIANIE  WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 6.5.1. Aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza 

Międzyzdrojów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,   

            6.5.2. Aktualny wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012r o odpadach, dotyczącym transportującego odpady i zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, 

 6.5.3. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór wg Załącznika nr 4   do 

SIWZ), 

UWAGA: 

 W wykazie usług należy wskazać tylko te usługi, które potwierdzają spełnianie warunku 

udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5. 1.2 pkt 3 SIWZ (zdolność zawodowa) oraz 

załączenia do wykazu usług dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, 

UWAGA: 

 Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. 

 

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego 

dokumentów, o których mowa w pkt 6.8. SIWZ, Zamawiający dopuszcza złożenie przez 

Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. 

 6.5.4. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż  

1 000 000,00 zł lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 

zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, 

który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku 

udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji. 

 6.5.5. Wykaz  narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych, dostępnych  wykonawcy w 

celu wykonania   zamówienia  publicznego  wraz z informacją  o podstawie do dysponowania tymi 

zasobami (wzór wg Załącznika nr   5  do SIWZ). W wykazie należy wskazać, narzędzia, 

wyposażenie  i urządzenia techniczne  potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu, 

o którym  mowa w pkt  5.1.2. pkt 3)  SIWZ ( zdolność techniczna). 

 

BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 6.5.6. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, 

 6.5.7. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
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Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, 

 6.5.8. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub 

innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

 6.5.9. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 

 6.5.10. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 

 6.5.11. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, z zastrzeżeniem pkt 6.6 

SIWZ. 

 6.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

 6.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.5.6., 6.5.7.,6.5.8. SIWZ, 

składa dokumenty właściwe w zakresie uregulowanym w § 7 oraz 8 Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126). 

 6.8. Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na  zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w pkt  6.5.6., 6.5.7.,6.5.8. 6.5.9., 6.5.10. SIWZ. 

 6.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy przedstawienia 

dokumentów wymienionych w pkt 6.5.6., 6.5.7., 6.5.8., 6.5.9., 6.5.10.  SIWZ, dotyczących 

podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest 

podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w 

art. 22a ustawy PZP. 

 6.10 Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt VI. SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
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lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 6.11. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba 

że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałby odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

 7.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1219 z późn. zm.), z 

zastrzeżeniem wymogów określonych poniżej. 

7.2. Środkiem komunikacji elektronicznej w postępowaniu, jest platforma on-line działająca 

pod adresem https://e-ProPublico.pl/ (dalej jako: ”Platforma”). 

7.3. Postępowanie prowadzone jest na Platformie pod nazwą: ”Obsługa systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi   - zapewnienie odbioru i transportu odpadów 

komunalnych” – znak sprawy: RI.ZP.271.14.2020.AR. 

7.4. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

7.5. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie 

internetowej https://e-ProPublico.pl/ oraz uznaje go za wiążący. 

7.6. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające 

na korzystanie z Platformy: 

a) stały dostęp do sieci Internet, 

b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), 

c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, 

d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, 

stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 

10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), 

e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. 

7.7. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości 

do 20 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml. 

7.8. Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320) 

określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako: 

a) dokumenty sporządzone i przesłane w formacie .pdf należy podpisywać kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym w formacie PAdES; 

b) dokumenty sporządzone i przesłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) 

należy podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES. 

7.9. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru 

danych: 

a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z 

załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach 

Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po 

upływie terminu otwarcia ofert;   
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b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do 

dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy  wysłanym 

dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”; 

c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na 

Platformie.  

7.10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7.11. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej 

za pośrednictwem Platformy na karcie ”Wiadomości”, z zastrzeżeniem pkt. 12.13. Za datę wpływu 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich zamieszczenia na 

Platformie. 

7.12. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1219 z późn. zm.), 

każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

7.13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 

SIWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy na karcie ”Zapytania/Wyjaśnienia”. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 

terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. Za datę wpływu wniosku przyjmuje się datę jego zamieszczenia na Platformie. 

7.14. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt 12.13, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7.15. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt 12.13. 

7.16. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom za 

pośrednictwem Platformy na karcie ”Zapytania/Wyjaśnienia”, bez ujawniania źródła zapytania, a 

jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści na tej stronie. 

7.17. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na 

stronie internetowej. 

7.18. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami: 

w zakresie formalnym:  Aneta Różańska - tel.: (91)  3275652 

w zakresie merytorycznym: Ewa Scholz - tel.: (91) 3275656  

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

 

 8.1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w 

wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści  tysięcy złotych). 

 8.2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach (art.45 ustawy PZP): 

  8.1.1. pieniądzu, 

  8.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

  8.1.3. gwarancjach bankowych, 

  8.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

  8.1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.  6 b ust. 5 

pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.  o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 359, 2260 z 2017 r. poz. 1089, 1475, 2201). 
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  8.1.6. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto Gminy w Banku 

PKO Bank Polski Oddział 1 w Międzyzdrojach nr 44 1020 4795 0000 9702 0416 4349. 

  8.1.7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu 

środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w 8.1.7. przed upływem terminu 

składania ofert. 

 8.1.8. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, wymagane jest 

załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy z zastrzeżeniem, że dokument będzie podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. Beneficjentem 

wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Zamawiający. 

8.1.9. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi: 

a) być czynnością jednostronnie zobowiązującą; 

b) mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu; 

c) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp; 

d) zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu 

do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. 

8.1.10. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 

8.1.11. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres 

związania ofertą), w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie lub wniesione w sposób 

nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 

8.1.12. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 

ustawy Pzp.  

8.1.13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 

terminie określonym przez Zamawiającego. 

8.1.14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w 

art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

 

IX. Termin związania ofertą. 

 

 9.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

 9.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co 

najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 9.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje 

utraty wadium. 

 9.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego 

wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą 

dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub 

jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 

 10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
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10.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

10.3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 

przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ. 

10.4. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik 

do niniejszej  SIWZ. 

10.5. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/. 

10.6. Zamawiający określa następującą instrukcję korzystania z Platformy w niniejszym 

postępowaniu: 

a) Wykonawca, chcąc przystąpić do udziału w postępowaniu, loguje się na Platformie, w menu 

”Ogłoszenia” wyszukuje niniejsze postępowanie, otwiera je klikając w jego temat, a następnie 

korzysta z funkcji ”Zgłoś udział w postępowaniu”.  

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie, należy skorzystać z funkcji 

”Zarejestruj”. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma wiadomość e-

mail na zdefiniowany adres poczty elektronicznej, z opcją aktywacji konta. Aktywacja konta 

jest konieczna do zakończenia procesu rejestracji i umożliwia zalogowanie się na Platformie. 

c) ofertę oraz dokumenty, o których mowa w rozdziale VI SIWZ, należy podpisać 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej 

usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne spełniające wymogi 

bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579). 

d) ofertę oraz dokumenty, o których mowa w rozdziale VI SIWZ, podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, Wykonawca przesyła Zamawiającemu za pośrednictwem 

Platformy, poprzez dodanie dokumentów na karcie ”Oferta/Załączniki”, za pomocą opcji 

”Załącz plik” i użycie przycisku „Prześlij wybrane pliki”. 

e) potwierdzeniem prawidłowo przesłanego pliku jest automatyczne wygenerowanie przez 

Platformę komunikatu systemowego o treści „Plik został poprawnie przesłany na platformę”. 

Wykonawca, po prawidłowym przesłaniu pliku, może pobrać automatycznie wystawiony 

przez Platformę dokument EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru), będące dowodem 

potwierdzającym czas i fakt dostarczenia dokumentu do właściwego systemu 

teleinformatycznego Zamawiającego. 

f) Wykonawca może samodzielnie wycofać/usunąć ofertę przesłaną przez Platformę. Operacja 

wycofania jest możliwa do upływu terminu składania ofert.  

10.7. Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dotycząca rejestracji, logowania, 

procedury przesyłania i wycofania dokumentów znajduje się na stronie internetowej https://e-

ProPublico.pl/, pod linkiem Instrukcja Wykonawcy. 

10.8. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów 

rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, 

figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo musi być złożone w 

oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

10.9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10.10. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające 

odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, 

w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

10.11. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, 
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że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419), które Wykonawca chce zastrzec, jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać przesłane za pośrednictwem Platformy, w osobnym pliku, na 

karcie ”Oferta/Załączniki”, w tabeli ”Część oferty stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa”, za 

pomocą opcji ”Załącz plik”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 

ust. 4 ustawy Pzp. 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

 11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, 

działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w rozdziale X 

SIWZ, do dnia 2020-10-13 do godz. 10:00. 

11.2. Po upływie terminu składania ofert, złożenie oferty nie będzie możliwe. 

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-10-13 o godz. 10:10, za pośrednictwem 

Platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest 

jednoznaczne z ich upublicznieniem. 

11.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

 12.1. Cenę ofertową stanowić będzie łączną kwota wynagrodzenia brutto za wykonanie 

całości  przedmiotu zamówienia publicznego, wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością 

do dwóch miejsc  po przecinku, wyliczoną i wskazaną  przez Wykonawcę w wypełnionej tabeli na 

druku stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Do jej wyliczenia należy zastosować cenę 

jednostkową oraz szacunkową ilość odpadów przewidzianych do odbioru i transportu w okresie 

objętym przedmiotem umowy.  

 12.2. Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest podać:  

  a) cenę jednostkową (netto i brutto)  za 1 Mg odpadów komunalnych (zmieszanych i 

gromadzonych selektywnie) - odebranych i dostarczonych do Regionalnego Zakładu 

Gospodarowania Odpadami w Słajsinie.    

  b) cenę oferty (netto, brutto) jako iloczyn ceny jednostkowej (netto, brutto) za 1 Mg 

odpadów komunalnych ( zmieszanych i gromadzonych selektywnie)  i szacunkowej ilości Mg 

odpadów komunalnych (zmieszanych  i gromadzonych selektywnie),  przewidzianych do  odbioru i 

transportu  w okresie obowiązywania umowy .  

 12.3. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie 

do przepisu § 9 ust. 6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie 

zwrotu podatku niektórym podatnikom (…), Dz. U. Nr 95, poz. 798. Cenę oferty zaokrągla się do 

pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 gr  i wyższe 

zaokrągla się do 1 grosza.  

 12.4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza SIWZ dokonywane będą w polskich złotych „PLN”.  

 12.5. Cena ofertowa  winna obejmować wszystkie koszty przewidziane do poniesienia przez 

Wykonawcę  niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z opisem  przedmiotu 
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zamówienia i wzorem  umowy, a także uwzględniające wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, 

łącznie z podatkiem VAT oraz wszelkie inne opłaty związane z wykonywaniem usługi. 

 12.6. Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru 

i usług z 11.03.2004r.(Dz. U. 04.54.535. z późniejszymi zmianami).  

 12.7. Płatność w okresie realizacji umowy dokonywana  będzie za faktyczną ilość Mg 

odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów gromadzonych selektywnie, odebranych i 

przekazanych - do Regionalnego Zakładu Odpadami w Słajsinie. 

 12.8. Określony w SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi podstawę do 

obliczenia ceny oferty i określenia kwoty szacunkowego wynagrodzenie za wykonanie umowy . 

 12.9. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 

i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku 

Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego 

oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 

bez kwoty podatku. 

 12.10. Do wyliczenia poszczególnych cen i wartości brutto, Wykonawca zastosuje właściwą 

stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości procentowej obowiązującej w dniu 

wszczęcia postępowania. 

 12.11. Szczegółowy opis sposobu obliczenia ceny ofertowej zawiera wzór formularza oferty 

stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

 13.1.W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej, 

Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 

  1) Kryterium „cena” – wskaźnik C, 

   ranga (znaczenie): 60 %. 

   Wskaźnik C obliczany będzie wg wzoru: 

   C = (Cn / Cb) x 100 pkt x 60 % 

   gdzie: 

   Cn – najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu   

   Cb – cena oferty badanej 

  2) Kryterium „emisja spalin pojazdów wg normy EURO V- VI”- wskaźnik E, 

   ranga (znaczenie): 40 %. 

  Wskaźnik E ustalany będzie na podstawie liczby pojazdów przystosowanych do 

odbierania zmieszanych odpadów komunalnych i selektywnie zabranych odpadów komunalnych, za 

pomocą  których będą realizowane usługi zamówienia, spełniających normę emisji spalin wyższą 

niż EURO IV – np. EURO V lub VI. Liczba pojazdów, o których mowa powyżej zostanie przyjęta 

przez Zamawiającego wg ilości wskazanych  w poz. nr 1 „Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu  

lub urządzeń technicznych” dostępnych dla Wykonawcy usługi w celu wykonania przedmiotu 

zamówienia, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował (załącznik nr 5 do SIWZ  ): 

  a) Jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 5 lub więcej 

pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych i selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych oraz pojazdem specjalistycznym o całkowitej masie nie 

przekraczającej 3,5t,  spełniającymi normę emisji spalin wyższą niż EURO IV – np. EURO V lub 

VI – otrzyma: 40 pkt w kryterium „emisja spalin pojazdów wg normy EURO V- VI”, 

  b) Jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 4 pojazdami 
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przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych i selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych oraz pojazdem specjalistycznym o całkowitej masie nie przekraczającej 

3,5t,  spełniającymi normę emisji spalin wyższą niż EURO IV – np. EURO V - VI – otrzyma: 30 

pkt w kryterium „emisja spalin pojazdów wg normy EURO V-VI ”, 

  c) Jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 3 pojazdami 

przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych i selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych oraz pojazdem specjalistycznym o całkowitej masie nie przekraczającej 

3,5t,  spełniającymi normę emisji spalin wyższą niż EURO IV – np. EURO V lub VL – otrzyma: 20 

pkt w kryterium „emisja spalin pojazdów wg normy EURO V-VI”, 

  d) Jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 2 pojazdami 

przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych lub selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych oraz pojazdem specjalistycznym o całkowitej masie nie przekraczającej 

3,5t, spełniającym normę emisji spalin wyższą niż EURO IV – np. EURO V lub  VI – otrzyma: 10 

pkt w kryterium „emisja spalin pojazdów wg normy EURO V-VI”, w części, w której został 

wskazany ten pojazd, 

  e) Jeżeli Wykonawca nie wykaże, że dysponuje co najmniej 1 pojazdem 

przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych lub selektywnie zebranych 

odpadów w komunalnych oraz pojazdem specjalistycznym o całkowitej masie nie przekraczającej 

3,5t spełniającym normę emisji spalin wyższą niż EURO IV – otrzyma: 0 pkt w kryterium „emisja 

spalin pojazdów wg normy EURO V-VI”. 

 13.2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych powyżej 

kryteriów oceny ofert oraz ich znaczenia. Całkowita liczba punktów zostanie obliczona dla każdej z 

ofert nie podlegających odrzuceniu  wg poniższego wzoru:  

  Lp = C + E,  

  gdzie: 

  Lp – liczba punktów uzyskanych przez ofertę, 

  C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”, 

  E – liczba punktów uzyskanych w kryterium „emisja spalin pojazdów wg normy 

EURO IV-V” . 

 13.3. Podstawą wyboru oferty najkorzystniejszej będzie najkorzystniejszy bilans ceny i 

innych kryteriów, tj. oferta, która uzyska największą sumę punktów z kryteriów: „cena” oraz 

„emisja spalin pojazdów wg normy EURO V-VI” (maksymalnie 100 punktów).  

 13.4. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez Zamawiającego ofert dodatkowych, zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy PZP. 

 13.5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji 

elektronicznej. 

 

XIV.   Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

 14.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

 14.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 

działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 
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solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 

(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia. 

 14.3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru umowy Zamawiającego. 

 14.4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

 14.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, zobowiązany jest, pod rygorem utraty wadium na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 2 i 

3 ustawy, do  wniesienia zabezpieczenia  należytego wykonania umowy, o którym mowa w 

rozdziale XV SIWZ.  

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 15.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % 

ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

 15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

  15.2.1. pieniądzu, 

  15.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

  15.2.3. gwarancjach bankowych, 

  15.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

  15.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 359, 2260 z 2017 r. poz. 1089, 1475, 2201). 

 15.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych 

art. 148 ust. 2 ustawy PZP. 

 15.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa 

je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

 15.5. Sposób wniesienia zabezpieczenia określa Wykonawca, a sposób jego zwrotu określa 

wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2do SIWZ. 

 15.6. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia powinno 

wynikać: 

  15.6.1. nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji / poręczenia) oraz 

adresy ich siedzib, 

  15.6.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ 

poręczeniem, 

  15.6.3. kwota gwarancji/poręczenia, 

  15.6.4. termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres wykonania 

zamówienia oraz rękojmi za wady, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień 

zawarcia umowy, 

  15.6.5. że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w 

terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, każdorazowo na 

pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania 

czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy 
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nie. 

  15.6.6. w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić 

zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

  15.6.7. w przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż 

pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach. 

 

16.1. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania Umowy na warunkach określonych w 

SIWZ. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

16.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień treści zawartej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Szczegółowy opis warunków dokonania takich zmian znajduje 

się we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

 

XVII.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

 

 17.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale 

VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

 17.1. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


