Andrychów, 11 października 2021 r.
BZP.271.30.2021

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Andrychów (PSZOK)
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Zastosowane skróty:

 SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia
 PZP – ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. 2021 poz. 1129 t.j.)
 Dz.U. – Dziennik Ustaw


ESPD – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia



poz. – pozycja



§ - paragraf



ze zm. – ze zmianami



art. – artykuł



pkt. – punkt



ppkt. – podpunkt



ust. - ustęp

WYKONAWCA POWINIEN DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ SWZ
I ZŁOŻYĆ OFERTĘ ZGODNIE Z JEJ WYMAGANIAMI.
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1 NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1.1 Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza Andrychowa
Adres Zamawiającego: 34-120 Andrychów, Rynek 15
http://www.andrychow.eu/
e- mail: zamowienia.publiczne@andrychow.eu
tel. 33 842 99 52
1.2 Wszelkie informacje i dokumenty związane z przedmiotowym postępowaniem
zostały i w trakcie postępowania będą zamieszczone na stronie internetowej
prowadzonego postępowania: https://josephine.proebiz.com/pl/

2 ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ DOSTĘPNE SĄ
DOKUMENTY ZAMÓWIENIA WRAZ Z ICH EWENTUALNYMI ZMIANAMI I
WYJAŚNIENIAMI
Wszelkie informacje i dokumenty związane z przedmiotowym postępowaniem w
tym zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio
związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie
https://josephine.proebiz.com/pl/

3 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
3.1 Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp
– oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego.
3.2 Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy
Pzp.
3.3 Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której
mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i
oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego
oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz
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spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3.4 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia
udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy usługi,
zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług o całkowitej wartości
wynoszącej 50% wartości zamówienia podstawowego.
3.5 Zamówienia te obejmują:

3.5.1

organizację i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów

Komunalnych (PSZOK);

3.5.2

przyjmowanie do PSZOK odpadów dostarczanych przez mieszkańców

Gminy Andrychów oraz odpadów dostarczanych w ramach realizacji usług
dodatkowych przez Wykonawcę świadczącego na zlecenie Zamawiającego usługę
pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Andrychów”;

3.5.3

zagospodarowanie zebranych w PSZOK odpadów zgodnie z

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3.6 Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury przewidzianej
dla zamówienia z wolnej ręki, poprzedzone będzie stosownym zaproszeniem do
negocjacji oraz negocjacjami.

4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie Punktu

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy
Andrychów w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2023r.
4.2

Zakres zamówienia obejmuje:

4.2.1

Organizację i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania

Odpadów Komunalnych (PSZOK).

4.2.2

Przyjmowanie do PSZOK odpadów dostarczanych przez

mieszkańców Gminy Andrychów oraz odpadów dostarczanych w
ramach realizacji usług dodatkowych przez Wykonawcę świadczącego
na zlecenie Zamawiającego usługę pn.: „Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z
terenu Gminy Andrychów”.

4.2.3

Zagospodarowanie zebranych w PSZOK odpadów zgodnie z
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obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

4.3

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr

9 do SWZ wraz z załącznikami. Wykonawca zobowiązany jest realizować
zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy
stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

4.4

Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w
zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) tj.:
osób wykonujących czynności niezbędne do realizacji przedmiotu
zamówienia w zakresie organizacji i prowadzenia PSZOK wskazanych w
opisie przedmiotu zamówienia.

4.4.1

Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu

na każde żądanie w wyznaczonym w wezwaniu terminie następujących
dowodów potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane w pkt. 4.4 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
4.4.1.1

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,
4.4.1.2

oświadczenia zatrudnionych pracowników zawierających

informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i
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nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę,
rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika,
4.4.1.3

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio

przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 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 (tj. w
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres
obowiązków i wymiar etatu muszą być możliwe do
zidentyfikowania,
4.4.1.4

zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające

opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
4.4.1.5

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio

przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
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 .
4.4.2

Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełnienia przez
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Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia w/w osób na każdym
etapie realizacji umowy.
4.4.3

W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób

wymaganych przez Zamawiającego, na zasadach wskazanych powyżej,
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary
umownej, w wysokości określonej w § 12 ustęp 1 punkt 3) projektu
umowy.

4.4.4

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania

prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.

4.5

Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części.

4.5.1

Podział zamówienia na części skutkowałby nadmiernymi

kosztami wykonania zamówienia.

4.5.2

Dokonanie podziału zamówienia na części nie zwiększyłoby

zaangażowania wykonawców z sektora MŚP, jak również nie wpłynąłby
na zwiększenie konkurencyjności w postępowaniu.

4.6

Zamawiający informuje, że nie wymaga odbycia wizji lokalnej przed

złożeniem oferty.
4.7

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we

Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
4.7.1

90 50 00 00-2 – usługi związane z odpadami

4.7.2

90 51 12 00-4 – usługi gromadzenia odpadów pochodzących z
gospodarstw domowych

4.7.3

90 51 13 00 -5 – usługi zbierania śmieci

4.7.4

90 51 20 00-9 – usługi transportu odpadów

4.7.5

90 53 30 00-2 – usługi gospodarki odpadami

4.7.6

63 12 20 00-0 – usługi magazynowania

5 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

5.1

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w

terminie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

9

6 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY
6.1

Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

6.2

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza

zawrze umowę z Zamawiającym na warunkach określonych w projekcie
umowy.

7 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.

7.1

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

7.2

Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z

postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
7.3

Z uwagi na brak przesłanek określonych w art. 65 ust 1, art. 66 i 69

ustawy Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z
Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ, tj. za pośrednictwem systemu
JOSEPHINE pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/ zwanego dalej
systemem/patformą, z zastrzeżeniem pkt. 7.5
7.4

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z systemu, w

tym złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
Systemu.
7.5

Zamawiający dopuszcza komunikację poprzez pocztę elektroniczną na

adres: zamowienia.publiczne@andrychow.eu z zastrzeżeniem, że ofertę
należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Systemu. Przekazanie wszelkiej
korespondencji poprzez pocztę elektroniczną wymaga na żądanie każdej
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ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
7.6

Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez system

Josephine) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników
Platformy Josephine - dostępnymi pod adresem
https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz zaakceptować regulamin
korzystania z Platformy Josephine.
7.7

Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację

regulaminu, o którym mowa w pkt. 7.6 niniejszego rozdziału SWZ.
7.8

Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy

przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy
przetargowej - pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/
7.9

Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej

udziela jej dostawca, tj. PROEBIZ s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, CZ 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, C.9176, nr tel. +48 222 139 900, email: houston@proebiz.com od poniedziałku do piątku (dni robocze) w
godz. 8:00 – 16:00.
7.10 Zamawiający informuje, iż formaty plików wykorzystywanych przez
wykonawców powinny być zgodne z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY
MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań
dla systemów teleinformatycznych”.
7.10.1

Zamawiający rekomenduje wykorzystanie

formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem
na .pdf
7.10.2

W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający

rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z
7.10.3

Wśród formatów powszechnych, a NIE występujących w

rozporządzeniu występują m.in.: gif .bmp .numbers .pages.
Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone
nieskutecznie.
7.11 Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz
łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości,
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przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i
opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES.
7.12 Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym
podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem
przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
7.13 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem
przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody
podpisania plików oferty.
7.14 Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko w
systemie Josephine.
7.15 Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w
dokumentacji.
7.16 Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu
ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem
odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania
ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed
terminem składania ofert/wniosków. Zgodnie z art. 63 ust. 1 Pzp w
postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej.
7.17 Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu
SHA2 zamiast SHA1.
7.18 Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zaleca się
wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
7.19 Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym
znacznikiem czasu.
7.20 Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach
po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować
naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością
odrzucenia oferty w postępowaniu.
7.21 Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz
inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym
przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.22 W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki
dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie
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do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na
takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi
umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione
podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub
podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako
dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
7.23 W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki
dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie
do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty
jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej.
7.24 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o którym mowa w pkt 7.23 niniejszego rozdziału SWZ,
dokonuje w przypadku:
7.24.1

podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów

potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio
Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w
zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów
potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z
nich dotyczą;
7.24.2

przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio

Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia;
7.24.3

innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7.25 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
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postaci papierowej, o którym mowa w pkt 7.23 niniejszego rozdziału SWZ,
może dokonać również notariusz.
7.26 Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa wyżej, należy rozumieć
dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w
postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej
zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
7.27 Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w
art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez
upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w formie
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7.28 W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie,
o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione
przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone
jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
7.29 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 7.28 niniejszego rozdziału
SWZ, dokonuje w przypadku:
7.29.1

podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio

Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,
w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich
dotyczą;
7.29.2

przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym

mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu
udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
7.29.3

pełnomocnictwa – mocodawca.

7.30 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 7.29 niniejszego rozdziału
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SWZ, może dokonać również notariusz.
7.31 Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie
następujące wymagania:
7.31.1

są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne

odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku
danych;
7.31.2

umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w

szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
7.31.3

umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w

szczególności za pomocą wydruku;
7.31.4

zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co

do treści i kontekstu zapisanych informacji.
7.32 Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452):
„Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu lub konkursie służące
do odbioru dokumentów elektronicznych zawierających oświadczenia, o
których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w
tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki
dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust.
2 ustawy, oraz informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż
określone w § 11 ust. 1, umożliwiają identyfikację podmiotów
przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego
czasu i daty ich odbioru.”.
7.33 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści
SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z art. 135 ustawy Pzp.,
niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem
terminu składania ofert. Zamawiający wnosi o przesyłanie zapytań do
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treści SWZ również w wersji edytowalnej.
7.34 Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie określonym w pkt.
7.33 niniejszego rozdziału, przedłuża termin składania ofert o czas
niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z
wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia oferty.
7.35 W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w
terminie o którym mowa w pkt. 7.33 niniejszego rozdziału Zamawiający
nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia
terminu składania ofert.
7.36 Przedłużenie terminu składnia ofert o którym mowa w pkt. 7.34
niniejszego rozdziału nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ.
7.37 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępni, bez
ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.

8 WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI

8.1

Zamawiający informuje, ze osobą uprawnioną do komunikowania się z

Wykonawcami jest:
8.1.1

w sprawie przedmiotu zamówienia: pracownik Wydziału Ochrony

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. 33/ 842 99 65;
8.1.2

w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych: pracownik Referatu

Zamówień Publicznych, tel. 33/ 842 99 52, e-mail:
zamowienia.publiczne@andrychow.eu

9 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
9.1

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia

wadium.

10 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

10.1

Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania
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ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w
którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia
12.02.2022 r.

10.2

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed

upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 10.1, Zamawiający
przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

10.3

Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 10.2,

wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu
zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

11 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

11.1 Zgodnie z art. 63 ust. 1 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.
11.2 Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
11.3 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.4 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę
reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
właściwym rejestrze lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
11.5 Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w takiej samej formie,
jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej).
11.6 Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego
1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym
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podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być
uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
11.7 Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami określonymi w dokumentach
zamówienia. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.
11.8 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże, jako tajemnicę przedsiębiorstwa,
powinny zostać złożone, jako osobny dokument/plik poprzez mechanizm dodawania
opisany, jako „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zamawiający nie przewiduje zwrotu
kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z
przygotowaniem i złożeniem oferty.
11.9 Zamawiający nie przewiduje organizowania zebrania Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ.
11.10

Oferta musi zawierać:

11.10.1

formularz ofertowy według wzoru – załącznik nr 1 do SWZ;

11.10.2

oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu

Zamówienia (ESPD) aktualne na dzień składania ofert - według wzoru – załącznik nr
2 do SWZ. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11.10.3

pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) do reprezentowania wszystkich

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie
umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo winno być załączone w formie określonej w pkt. 11.5 i 11.6;
11.10.4

jeżeli dotyczy - zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do

dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia –
załącznik nr 7 do SWZ;
11.10.5

jeżeli dotyczy – Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego

Dokumentu Zamówienia (ESPD) aktualne na dzień składania ofert Podmiotu
udostępniającego swoje zasoby o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia
warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na
jego zasoby – wg wzoru załącznika nr 2 do SWZ;
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11.10.6

jeżeli dotyczy - Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego

Dokumentu Zamówienia (ESPD) aktualne na dzień składania ofert Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117
ust. 4 – wg wzoru załącznika nr 2 do SWZ.
11.11

Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien

stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Zaleca się, aby Wykonawca z tego folderu zrobił folder .zip.

11.12

Tajemnica przedsiębiorstwa.

11.12.1

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 w związku z art. 74 ust. 1 i

2 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jeśli Wykonawca
nie później niż w terminie złożenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

11.12.2

Podczas załączania przez Wykonawcę plików na Platformę, wymagane

jest zapisanie dokumentów/informacji/ oświadczeń stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w folderze pn. „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA" .
11.12.3

W przypadku, gdy dany dokument tylko w części zawiera tajemnicę

przedsiębiorstwa, Wykonawca powinien podzielić ten dokument na dwa pliki i każdy
z nich zapisać w odpowiednim folderze.

11.12.4

W celu wykazania przesłanek objęcia informacji tajemnicą

przedsiębiorstwa, przesłanki utajnienia należy załączyć w formie odrębnego pliku.
11.12.5

Brak umieszczenia dokumentów/informacji/oświadczeń etc., które

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w folderze pn. „TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA" oznaczać będzie, że wszelkie dokumenty, informacje,
oświadczenia etc. składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez
zastrzeżeń.
11.12.6

Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
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wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich
elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem
informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do
korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej
staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
11.12.7

Mając na uwadze powyższe, nie mogą stanowić tajemnicy

przedsiębiorstwa informacje podane podczas otwarcia ofert, o których mowa w art.
222 ust. 5 ustawy PZP.
11.12.8

Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od

niego wezwanie w trybie art. 224 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia
i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz
samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.

12 SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
12.1

Zamawiający wyznaczył 30 dniowy termin składania ofert gdyż

składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ustawy Pzp.
12.2 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Systemu JOSEPHINE.
Sposób złożenia oferty opisany został w rozdziale 7.
12.3 Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do
dnia 15.11.2021 r., do godz. 9:00.
12.4 O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania
transakcji w Systemie.
12.5 Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
12.6 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może zmienić
ani wycofać złożonej oferty.

13 TERMIN OTWARCIA OFERT

13.1 Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania
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ofert, poprzez ich odszyfrowanie i otwarcie w Systemie.
13.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2021 r., o godz. 10:00, a w razie
awarii Systemu powodującej brak możliwości otwarcia – niezwłocznie po
usunięciu awarii. O zmianie terminu otwarcia Zamawiający poinformuje
niezwłocznie na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
13.3 Otwarcie ofert jest niejawne.
13.4 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie
internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
13.5 Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie
internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
13.5.1

nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub

miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach
zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
13.5.2

cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

14 PODSTAWY WYKLUCZENIA

14.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, wobec
którego zachodzą którekolwiek z okoliczności wskazane w art. 108 ust. 1 ustawy
Pzp.
14.2 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
14.3 Zamawiający nie wprowadza w tym postępowaniu dodatkowych podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 109 ustawy Pzp.
14.4 Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
14.5 Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art.
108 ust. 1 pkt 1), 2), 5) i 6) jeżeli udowodni Zamawiającemu, że podjął niezbędne
czynności wystarczające do wykazania swojej rzetelności i spełnił łącznie przesłanki,
zgodnie z art. 110 ustawy (self-cleaning).
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15 INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
15.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na zasadach określonych SWZ, oraz spełniają warunki udziału w
postępowaniu, określone na podstawie art. 112 ustawy Pzp dotyczące:
15.1.1

zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
15.1.2

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
15.1.3

sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
15.1.4

zdolności technicznej lub zawodowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
15.1.4.1

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże na

formularzu według wzoru jak w załączniku nr 4 do SWZ, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonał lub nadal wykonuje:
15.1.4.1.1

w sposób ciągły minimum jedną usługę, której przedmiotem było lub

jest organizacja i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych wraz z zagospodarowaniem przyjmowanych odpadów przez okres co
najmniej 6 następujących po sobie miesięcy.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje, bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
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uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
15.1.4.2

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże na

formularzu według wzoru jak w załączniku nr 5 do SWZ, że dysponuje:
15.1.4.2.1

nieruchomością na której zostanie utworzony PSZOK, do której

Wykonawca posiada tytuł prawny (np. własność, użytkowanie wieczyste,
umowy:dzierżawy, najmu, użyczenia) co najmniej na okres wykonywania
zamówienia, spełniającą następujące wymagania :
◦ lokalizacja na obszarze administracyjnym miasta Andrychowa,
zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
◦ o minimalnej powierzchni 1.500 m 2.
15.1.4.2.2

jednym samochodem ciężarowym o minimalnej ładowności do 6 ton

spełniającym wymagania normy emisji spalin co najmniej Euro 4,
15.1.4.2.3

jedną ładowarką,

15.1.4.2.4

jedną legalizowaną najazdową wagą samochodową,

15.1.4.2.5

jednym wózkiem widłowym.

15.2

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.
15.3

Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego

15.3.1

Zgodnie z art. 118 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym rozdziale
SWZ, w stosownych sytuacjach Wykonawca może polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
15.3.2

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
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15.3.3

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów

udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
15.3.4

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w

ppkt 15.3.3, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz
określa, w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu
udostępniającego zasoby; sposób i okres udostępnienia wykonawcy i
wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy
wykonywaniu zamówienia; czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający
zasoby, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
15.3.5

Podmiot, który udostępnił Wykonawcy zasoby dotyczące sytuacji

finansowej lub ekonomicznej, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
15.3.6

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty

udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane w SWZ
względem wykonawcy.
15.3.7

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub

finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami lub wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
15.3.8

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać

się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na
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etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
15.3.9

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji

innych podmiotów 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, a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów
podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca:
15.3.9.1

składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do

udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem nr
7 do SWZ;
15.3.9.2

składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

(ESPD) dotyczący tych podmiotów, w zakresie wskazanym w Części II Sekcji
C ESPD (Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów);
15.3.9.3

w terminie określonym w rozdziale 16 pkt. 16.1.3 SWZ,

przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty tam
wskazane.
15.4

Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia.
15.4.1

Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o

udzielenie zamówienia. W takim przypadku winni ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
15.4.2

W odniesieniu do warunków określonych w pkt 15.1 SWZ, wymagania

te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę
wspólną (nie musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt 16.1.3
SWZ.
15.4.3

Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) zgodny z treścią załącznika
nr 2 do SWZ, aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia,
że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega
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wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu określone w SWZ w zakresie, w którym każdy z nich
wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
15.4.4

Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do

wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia lub dokumenty
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani wskać
w formularzu oferty, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
15.5

Podwykonawstwo

15.5.1

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcy (podwykonawcom).
15.5.2

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez

Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
15.5.3

Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części

zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu
wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
15.5.4

Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

16 PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE – DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

16.1
16.1.1

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe
oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (ESPD), stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ (standardowy formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia ustanawia Rozporządzenia
Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.) Informacje zawarte w
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ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.

16.1.1.1

Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD oraz

edytowalną wersję formularza ESPD można znaleźć pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawokrajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.
Zamawiający zaleca wypełnienie ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem:
https://espd.uzp.gov.pl/ . W tym celu przygotowany przez Zamawiającego Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie *.xml, stanowiący załącznik nr
2 do SWZ, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując
zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza
ESPD, z zastrzeżeniem poniższych uwag:
16.1.1.1.1

w Części II Sekcji D ESPD (Informacje dotyczące

podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca
oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części
zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to
wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest
zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych
ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części
III;
16.1.1.1.2

w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia

dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania
poszczególnych Sekcji A, B, C i D;
16.1.1.1.3

Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów)

należy pozostawić niewypełnioną.
16.1.2

Jeżeli dotyczy – zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do

dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD),
aktualne na dzień składania ofert, Podmiotu udostępniającego swoje zasoby o braku
podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie
w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, oświadczenie w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), aktualne na dzień
składania ofert, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
składane na podstawie art. 117 ust. 4.
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16.1.3

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej

oceniona w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, do
złożenia podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych:
16.1.3.1

oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r.
poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ;
16.1.3.2

wykazu

usług

wykonanych,

a

w

przypadku

świadczeń

powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich
3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

potwierdzającego spełnienie

warunku opisanego w rozdziale 15 pkt. 15.1.4.1 - wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do SWZ;
16.1.3.3

wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych

dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami potwierdzającego
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spełnienie warunku opisanego w rozdziale 15 pkt. 15.1.4.2 wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;
16.1.3.4

oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie
odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt
3-6 p.z.p.; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ;
16.1.3.5

informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym

podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp
sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
16.1.4

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu

postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym
etapie postępowania, w tym na etapie składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków
dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. Jeżeli zajdą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe
nie

są

już

aktualne,

Zamawiający

dopuszcza

możliwość

wezwania

Wykonawcy lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
16.1.5

Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków

dowodowych,

jeżeli

można

je

uzyskać

za

pomocą

bezpłatnych

i

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wykazał w
oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane
umożliwiające dostęp do tych środków. Wykonawca nie jest zobowiązany do
złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada,
jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
16.1.6

W zakresie nieuregulowanym w SWZ, zastosowanie mają przepisy

rozporządzenia 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. z
2020 r. poz. 2415) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
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grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
16.1.7

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125

ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów
lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub
zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich
złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie,
uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania.
16.1.8

Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących

treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, lub złożonych
podmiotowych

środków

dowodowych

lub

innych

dokumentów

lub

oświadczeń składanych w postępowaniu.
16.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej:
16.2.1

zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale pkt

16.1.3.5, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr
sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o
którym mowa w pkt. 16.1.3.5 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed jego złożeniem.
16.2.2

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 16.1.3.5,
lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków
wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą,
lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed
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organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce

zamieszkania

wykonawcy.

Wymagania

dotyczące

terminu

wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w ust. 16.1.3.5.

17 SPOSÓB OBLICZENIA CENY

17.1

Wykonawca w formularzu ofertowym – zgodnie z załącznikiem

nr 1 do SWZ, poda cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
17.2

Szczegółowe zasady rozliczania się stron za realizację

przedmiotu zamówienia określone zostały w § 4 i 5 projektu umowy
stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
17.3

Pod pojęciem ceny ofertowej brutto należy rozumieć cenę w

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o
informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U z 2019, poz. 178) tj:
wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest
obowiązany zapłacić Wykonawcy. W tak rozumianej cenie uwzględnia
się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na
podstawie odrębnych przepisów podlega obciążeniu podatkiem od
towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
17.4

Cena oferty (wartość), cena jednostkowa netto oraz cena łączna

za wykonanie przedmiotu umowy netto i brutto musi być podana w
złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

17.5

Wykonawca określi łączną wartość przedmiotu zamówienia

podając ją w zapisie liczbowym i słownym w formularzu oferty.
17.6

Zgodnie z art. 225 ust. 2 Wykonawca ma obowiązek

poinformowania Zamawiającego, że: wybór jego oferty będzie
prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem
podatkowym Zamawiającego bez kwoty podatku, wskazania stawki
podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.taWykonbędzie miała zastosowanie.
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18 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

18.1

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się

kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
18.1.1

Kryterium I

Cena [K1] – 60 pkt
Punkty w kryterium cena, wyliczone zostaną wg poniższej formuły:
K1 = (najniższa cena spośród ofert ważnych/cena oferty badanej)*60
18.1.2

Kryterium II

K2 = Przyjmowanie odpadów w PSZOK w soboty – 40 pkt
Zamawiający określi wartość punktową ofert w następujący sposób:
0 punktów – Wykonawca zadeklaruje przyjmowanie odpadów w PSZOK
w jedną sobotę w miesiącu, w całym okresie obowiązywania
zamówienia,
20 punktów – Wykonawca zadeklaruje przyjmowanie odpadów w
PSZOK w dwie soboty w miesiącu, w całym okresie obowiązywania
zamówienia,
40 punktów – Wykonawca zadeklaruje przyjmowanie odpadów w
PSZOK w trzy lub więcej soboty w miesiącu, w całym okresie
obowiązywania zamówienia.
Łączna ilość punktów [K] zostanie wyliczona zgodnie z formułą:
K = K1 + K2
gdzie
K – ogólna liczba punktów
K1 – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę dla kryterium
cena
K2 – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę dla kryterium
przyjmowanie odpadów w PSZOK w soboty
18.2 Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez ofertę w/g
poszczególnych kryteriów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta,
która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z sumy punktów
uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Wszystkie obliczenia będą
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dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca
może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
18.3 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów
oceny ofert, Zamawiający zgodnie z art. 248 ustawy Pzp wybiera spośród
tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze.

18.4

Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o

najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie
można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa powyżej,
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych
zawierających nową cenę.

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

19.1 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z
Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w
terminach określonych w art. 264 p.z.p.
19.2 Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
19.3 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie
prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
19.4 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert
spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
19.5 Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
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20 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

20.1 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują
wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
20.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o
udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt
15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
20.3 Odwołanie przysługuje na:
20.3.1

niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w

postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie
umowy;
20.3.2

zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do

której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
20.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 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.
20.5 Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
20.6 Odwołanie wnosi się w terminie:
20.6.1

10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej,
20.6.2

15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w
sposób inny niż określony w pkt. 20.6.1.
20.7 Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 20.5 i 20.6 wnosi się w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
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staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
20.8 Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art.
519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
20.9 W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
20.10

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień

publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
20.11

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 p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
20.12

Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania

odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania.

21 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO
DOTYCZĄCY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD
OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W CELU ZWIĄZANYM
Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
21.1 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”, Zamawiający informuje, że:

21.1.1

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza Andrychowa Adres
Zamawiającego: 34-120 Andrychów, Rynek 15 Tel. 33/ 842 99 00 Fax:
33/ 875 29 16 info@andrychow.eu http://www.andrychow.eu/
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Dane kontakowe insepktora ochrony danych osobowych w Gminie
Andrychów: e-mail: iod@andrychow.eu, tel. 33 842 99 21;

21.1.2

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Organizacja
i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
na terenie Gminy Andrychów (PSZOK) Znak postępowania:
BZP.271.30.2021, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
21.1.3

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub

podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
21.1.4

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;
21.1.5

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;
21.1.6

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
21.1.7

posiada Pani/Pan:

21.1.7.1

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych

osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po
stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać
Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
21.1.7.2

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
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Pani/Pana danych osobowych (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);
21.1.7.3

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od

administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (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);
21.1.7.4

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
21.1.8

nie przysługuje Pani/Panu:

21.1.8.1

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do

usunięcia danych osobowych;
21.1.8.2

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym

mowa w art. 20 RODO;
21.1.8.3

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;
21.1.9

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu

nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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22 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
22.1 Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.
22.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
22.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
22.4 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
22.5 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
22.6 Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
22.7 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
22.8 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej.
22.9 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art.
214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
22.10

Zamawiający nie przewiduje dodatkowych wymagań w związku

z art. 96 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
22.11

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie

zamówienia wyłącznie przez wykonawców o których mowa w art. 94
ustawy Pzp.
22.12

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą
negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz (z zastrzeżeniem art. 223 ust.
2 i art. 187 ustawy Pzp) dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
22.13

Zamawiający w szczególności poprawi w ofercie Wykonawcy,

zgodnie z art. 223 ust. 2 PZP oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
22.14

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadkach

określonych w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
22.15

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego w przypadkach określonych w art. 255 ust. 1 ustawy Pzp. O
unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie
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wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu – podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
22.16

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie

zamówienia przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły
okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest
nieuzasadnione.
22.17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SWZ ma zastosowanie

ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

23 ZAŁĄCZNIKI :
23.1 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
23.2 Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w
formacie *.xml oraz PDF
23.3 Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej
23.4 Załącznik nr 4 – Wykaz usług
23.5 Załącznik nr 5 – Wykaz narzędzi
23.6 Załącznik nr 6 – Projekt umowy
23.7 Załącznik nr 7 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia
niezbędnych zasobów Wykonawcy
23.8 Załącznik nr 8 – Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji
zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
23.9 Załącznik nr 9 – Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia z
załącznikami:
23.9.1

Opis struktury plików jakie winny uczestniczyć w wymianie

danych.
ZATWIERDZAM
Z up. Burmistrza
Mirosław Wasztyl
Zastępca Burmistrza
......................................
39

