SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Gmina Miejska Kowary
58-530 Kowary ul. 1 Maja 1a

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
owartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z
późn. zm.) na realizację zadania pn.:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej
Kowary

Zatwierdził:

Kowary, styczeń 2020 r.
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Nr postępowania: WRM.271.1.2020
INFORMACJE OGÓLNE:
1. Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zastosowane jest pojęcie
„ustawa” bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta
odpowiada zasadom określonym w ustawie i spełnia wymagania określone w niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy
występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku wystąpienia
okoliczności opisanych w art. 93 ustawy.
5. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z całością SIWZ, która składa się
z następujących rozdziałów:
A. Informacje dla Wykonawcy.
B. Załączniki:













załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia,
załącznik nr 2 - Formularz ofertowy,
załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
załącznik nr 4 – Oświadczenia,
załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przynależności do tej samej grupy
kapitałowej,
załącznik nr 6 - Wykaz narzędzi,
załącznik nr 7 - Oświadczenie o dysponowaniu bazą magazynowo - transportową,
załącznik nr 8 – Doświadczenie zawodowe,
załącznik nr 9 – Wzór umowy,
załącznik nr 10 - Umowa dotycząca przetwarzania danych osobowych,
załącznik nr 11 – Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,
załącznik nr 12 – Klucz publiczny i identyfikator postępowania.
I. Nazwa i adres zamawiającego

1. Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kowary, z siedzibą przy ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary
2. Telefon: (75) 64 39 222 fax: (75) 76 13 173.
3. REGON: 230821598; NIP: 611-00 04 982.
4. Strona internetowa: www.kowary.pl.
5. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.
6. Dni pracy urzędu:
 poniedziałek: 08.00 – 16.00
 wtorek: 7.30 – 15.30
 środa: 7.30 – 15.30
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 czwartek: 7.30 – 17.00
 piątek: 7.30 – 14.00
ROZDZIAŁ A – informacje dla Wykonawcy
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
prowadzone jest zgodnie z art. 39 ustawy w trybie przetargu nieograniczonego.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Ogólny opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych
położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary, w tym:
1) odbiór odpadów z pojemników lub worków wystawionych przez właścicieli oraz
zagospodarowanie tych odpadów;
2) obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanego dalej PSZOK),
zlokalizowanego na terenie Gminy Miejskiej Kowary oraz odbieranie i
zagospodarowywanie odpadów komunalnych w nim gromadzonych;
3) odbiór i zagospodarowanie zużytych baterii;
4) odbiór i zagospodarowanie leków przeterminowanych i zbędnych;
5) organizacja i obsługa objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych pochodzących z
gospodarstw domowych;
6) zorganizowanie i przeprowadzenie przy współpracy z Zamawiającym akcji w każdym roku
trwania umowy: akcja liść i akcja choinka.
7) Odbiór odpadów z koszy ulicznych.
I.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
2.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający
wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę,
wykonujące niezbędne czynności:
a) czynności polegające na załadunku odpadów komunalnych z pojemników na pojazdy
przystosowane do odbierania odpowiednio odpadów komunalnych: zmieszanych niesegregowanych
(śmieciarki), zebranych selektywnie, bądź na pojazdy bez funkcji kompaktującej,
b) czynności kierowania pojazdami wymaganymi do realizacji zamówienia tj. pojazdami
przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych niesegregowanych
(śmieciarki), pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów
komunalnych, pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
c) czynności planowania, kierowania i nadzorowania pracy kierowców i ładowaczy odpadów
komunalnych, o których mowa w podpunkcie a i b,
d) czynności nadzorowania systemu pracy monitoringu tras pojazdów odbierających odpady
komunalne (GPS),
e) czynności przyjmowania i załatwiania reklamacji zgłaszanych przez odbiorców usług.
Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni w/w osoby na cały okres realizacji zamówienia.
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Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.). Wykonawca w odniesieniu do
swoich pracowników winien przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby
przedstawić kopię umów o pracę lub dowody poświadczające odprowadzanie składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. W
odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców kopie umów o pracę lub dowody
poświadczające odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę należy przedłożyć wraz z kopią umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem
wykonywania czynności przez te osoby.
2.2. W przypadku ustania zatrudnienia np. rozwiązania stosunku pracy przez osobę, osoby,
pracodawcę lub z innych przyczyn w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się w
ich miejsce zatrudnić na pozostały okres realizacji zamówienia licząc od dnia ustania zatrudnienia,
inne osoby.
2.3. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia pracowników na umowę o pracę lub
nie przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie umów o pracę dokumentujących świadczenie
pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł za każdy taki
przypadek. Fakt wykonywania usługi przez takie osoby winien zostać potwierdzony pisemną
notatką sporządzoną przez przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez
Wykonawcę lub jego przedstawicieli.
2.4. Wykonawca w terminie 5 dni licząc od daty rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy i
na każde żądanie Zamawiającego przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych przy realizacji
zamówienia. Wykonawca winien uzyskać od zatrudnionych pracowników, zgodę dla
Zamawiającego na dostęp do danych osobowych tych pracowników w celu prawidłowej realizacji
umowy.
2.5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kowarch, ul. 1 Maja
1a, 58-530 Kowary;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kowarach jest Pan Patryk
Walczak, kontakt: adres e-mail: patryk.walczak@elitpartner.pl, telefon: 42 30 70 875;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (ustawa z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary”
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),
dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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;
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obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Wspólny Słownik Zamówień:
90500000-2 – Usługi związane z odpadami,
90513100-7 – Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,
90533000-2 – Usługi gospodarki odpadami.
Wymogi formalne:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP polegających na powtórzeniu wykonania usługi odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w przypadku wydłużenia
okresu trwania umowy na okres nie dłuższy jednak niż 3 miesiące, a wartość powtórzonej
usługi nie przekroczy 30% wartości zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający wymaga porozumiewania się drogą elektroniczną.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
1. Rozpoczęcie zadania od dnia 01.04.2020 r.
2. Termin zakończenia - do dnia 31.12.2020 r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu;
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1 kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów (art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy)
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
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Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada:
Wpis do rejestru, o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, z poźn. zm.) lub równoważne
uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów.
2.2 sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy)
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że są ubezpieczeni od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100);
2.3 zdolności technicznej i zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy)
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
2.3.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że wykonali lub
wykonują należycie w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego zamówienia, a jeżeli
okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę, polegającą na odbiorze
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i/lub niezamieszkałych, na kwotę nie
mniejszą niż 100.000,00 zł 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;
2.3.2 Wykonawca musi dysponować niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami
i urządzeniami spełniającymi co najmniej warunki określone w art. 9d. ust 1 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019, poz. 2010 z późn. zm.) co najmniej:
a) trzech pojazdów przystosowanych do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych;
b) dwóch pojazdów przystosowanych do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych;
c) jednego pojazdu do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
d) jeden pojazd do odbioru prasokontenera.
Wszystkie wymienione wyżej pojazdy muszą być:
 w dyspozycji Wykonawcy,
 trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu),
 zarejestrowane, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu,
 przystosowane do pracy w trudnych warunkach terenowych (strome, wąskie, kręte,
nieutwardzone odcinki dróg) oraz posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed
rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz maksymalnie minimalizującą
wpływ opadów atmosferycznych na odpady,
 wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego,
umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu
pojazdu i miejscach postojów,
 wyposażone w system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów,
umożliwiający weryfikację tych danych,
 wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu
pojemników.
Wykonawca winien mieć na uwadze, że jednym z kryteriów oceny ofert jest wiek taboru
samochodowego, którym będzie wykonywana usługa: W ramach tego kryterium oceny ofert
wykonawca może otrzymać maksymalnie 35 punktów.
2.3.3 bazą magazynowo - transportową usytuowaną w gminie, z terenu, której odbiera te odpady,
lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy i na terenie, do którego posiada tytuł
prawny. Baza powinna spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
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11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań z zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).
2.4. Na podstawie art. 25a ust. 1 w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i
ust. 5 pkt 1, 5, 6, 7, 8 ustawy Pzp oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1b u.p.z.p. wraz z ofertą Wykonawca złoży oświadczenie
w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ (ESPD), którego wzór
określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz.
UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). Dokument JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego
stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiający oceni spełnianie opisanych warunków na podstawie przedstawionych przez
Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt VI SIWZ metodą spełnia/nie spełnia.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, winien 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. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty winno bezspornie
i jednoznacznie wynikać w szczególności zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego
podmiotu:
5.1) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
5.2) Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
5.3) Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.4) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykonanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 i ust. 5 pkt 1, 5, 6, 7, 8 ustawy
Pzp.
5.5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.6) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
5.7) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5.8)

Przesłanki Wykluczenia Wykonawcy.
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5.8.1) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę
jeśli zachodzą okoliczności określone w art. 24 ust 1 pkt 12-23 u.p.z.p oraz Wykonawcę,
który nie spełnia warunków określonych w art. 22 ust. 1b u.p.z.p.
5.8.2) Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
 na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 – w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku Wykonawcy lub sąd zarządził likwidację majątku Wykonawcy w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615) lub ogłoszono upadłość Wykonawcy, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
– Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r.
poz. 615);
 na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 – będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę
grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
 na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 6 – jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt. 5) ustawy Pzp.
 na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 – wobec, którego wydaną ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony
środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tę decyzją
karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
 na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 8 – który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o
którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
5.8.3) Zamawiający podejmując decyzję o wykluczeniu Wykonawcy z udziału w postępowaniu
uwzględniał będzie okoliczności wymienione w art. 24 ust. 7 – 11 ustawy Pzp.
5.8.4) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.
5.8.5) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie

w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie
z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE, w zakresie wskazanym w
załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności w wersji elektronicznej,
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opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,

o którym mowa w rozdz. VI pkt 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
3. 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 oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI pkt 1
niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów (podpisane przez uprawnionych przedstawicieli tych
podmiotów).
4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa
oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI pkt 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podwykonawców
(podpisane przez uprawnionych przedstawicieli tych podmiotów).
5. W niniejszym postępowaniu Zamawiający stosuje procedurę, o której mowa w art. 24 aa
ust. 1 Pzp, tzn. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca,
którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj:
6.1) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;
6.2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty 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 albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
6.3) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, z poźn. zm.), lub równoważne
uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów.
9

6.4) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami.
7. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1, 5, 6, 7, 8
Zamawiający żąda:
7.1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14

i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 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;
7.3) zaświadczenia 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;
7.4) oświadczenia 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 według wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ;
7.5) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne według wzoru określonego w załączniku nr 4 do
SIWZ;
7.6) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
716) według wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ;
7.7) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
7.8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego na
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez
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zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy – zgodnie z załącznikiem nr 4 do
SIWZ;
7.9) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej
o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub
przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
8. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w rozdz. VI pkt 7.1) i 7.7) w zakresie wymaganym od wykonawcy
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
9. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy wykonawcy przekazują Zamawiającemu:
Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 798 z późn. zm.) – zgodnie
z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
a) rozdz. VI pkt 7.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
tego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w których wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
b) rozdz. VI pkt 7.2, 7.3, 7.7 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 nie zalega z opłaceniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo, ze zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. VI pkt
7.7 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczeń osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby.
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OCENA SPEŁNIENIA KAŻDEGO Z WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
OKREŚLONYCH W ROZDZ. V BĘDZIE DOKONANA NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW
WEDŁUG FORMUŁY: „SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA”.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jednolity
europejski dokument zamówienia (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. JEDZ każdy
z Wykonawców sporządza, pod rygorem nieważności w wersji elektronicznej, opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed terminem
składania ofert wadium w wysokości: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 pieniądzu;
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 gwarancjach bankowych;
 gwarancjach ubezpieczeniowych;
 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 z późn zm.).
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać przelewem na konto Gminy Miejskiej
Kowary:
PKO BP S.A.
konto depozytowe 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 z adnotacją:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary
Uwaga!
Dokonując przelewu należy uwzględnić czas trwania operacji bankowych, gdyż ofertę uważa się
za zabezpieczoną wadium, gdy środki pieniężne znajdują się na koncie bankowym Gminy
Miejskiej Kowary w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4.Wadium wnoszone w innej formie należy składać do depozytu w siedzibie Zamawiającego.
Kserokopię (podpisaną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego
przedstawiciela) dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
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w ofercie;
 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania złożoną ofertą ustala się na 60 dni (sześćdziesiąt dni). Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym,
a Wykonawcami tj.: składanie oświadczeń, wniosków (innych niż Oferta), zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza dostępnego na EPUAP oraz udostępnionego poprzez miniPortal (Formularz
do komunikacji) lub poczty elektronicznej na ePUAP. We wszelkiej korespondencji
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia (TED lub ID postępowania).
2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty
elektronicznej, na wskazany w rozdz. XII adres email. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi
być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27
czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
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przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na mini Portalu oraz stanowi
załącznik do niniejszej SIWZ.
7. Dni i godziny pracy Zamawiającego:






poniedziałek: 08.00 – 16.00
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 15.30
czwartek: 7.30 – 17.00
piątek: 7.30 – 14.00
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wymagania podstawowe.
a) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji z Zamawiającym.
b) Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
c) Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w SIWZ.
d) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie
kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie
te osoby.
e) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
f) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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.
g) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
w formacie danych w szczególności .doc, .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale, nie dopuszcza się skanu
oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Forma oferty:
a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz
publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres
skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
b) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane tylko w formie oryginałów
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w postaci dokumentów elektronicznych lub poświadczonych elektronicznie przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii – z zastrzeżeniem punktów określonych w rozdz. VI
pkt 11.1 i rozdz. X pkt 1e SIWZ. Oświadczenia, w tym sporządzane na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do SIWZ powinny być złożone w oryginale. Zgodność z oryginałem wszystkich stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest kilka
osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status
prawny Wykonawcy lub treść załączonego do oferty pełnomocnictwa.
c) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
d) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
e) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
3. Zawartość oferty:
Wykonawcy zobowiązani są za pośrednictwem miniPortalu złożyć w ramach oferty
następujące oświadczenia i dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym:
Kompletna oferta musi zawierać:
◦ Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2
do SIWZ;
◦ Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
składane w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) zgodne z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ;
◦ W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania;
◦ Dokument potwierdzający wniesienie wadium;
◦ Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty
nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny;
◦ Stosowne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w rozdz. V pkt 3 SIWZ
(jeżeli dotyczy).
Pożądane: Spis treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
Wszystkie pliki należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP)

4. Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dalej jako
„JEDZ” – o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp sporządzone na podstawie
załącznika nr 3 do SIWZ:
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a) należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do
jednego pliku archiwum (ZIP).
b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec
nich braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dla każdego z tych
podmiotów.
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz podmioty
udostępniające potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu
elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z
nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1
ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na
podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
d) JEDZ winien:
 zostać wypełniony przez Wykonawcę stosując postanowienia instrukcji Urzędu
Zamówień Publicznych, która zamieszczona jest pod niżej wskazanym adresem
internetowym:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejskidokument-zamowienia
 zostać
wypełniony
w
narzędziu
znajdującym
się
pod
adresem:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZESPD.pdf
Uwaga: Celem realizacji powyższych zasad Wykonawca pobiera JEDZ w formacie .xml
zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego, wypełnia w narzędziu, o którym mowa
powyżej. Dokuemt JEDZ powinien:
 zawierać informacje konieczne do potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu,
 zawierać informacje konieczne do wykazania braku podstaw do wykluczenia.
UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest
niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną


po utworzeniu lub wygenerowaniu go przez wykonawcę powinien zostać podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej
usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis
elektroniczny, 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).



złożony być w jednym z następujących formatów przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx,
.rtf, .xps, .odt.



dołączony być do oferty Wykonawcy, tj. razem z innymi plikami stanowiącymi ofertę
skompresowanymi do jednego pliku archiwum (ZIP).

e) Sposób wypełnienia JEDZ:
Wykonawca wypełnia w zakresie żądanym przez Zamawiającego następujące części i sekcje
JEDZ:
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 Część II sekcje A - D:
(W sekcji A – Informacje na temat Wykonawcy, Informacje ogólne, w pytaniu czy Wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada
równoważne zaświadczenie np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania, polscy Wykonawcy w tej podsekcji zaznaczają opcję „Nie dotyczy” i pozostawiają
dalszą część podsekcji niewypełnioną. Jeżeli Wykonawca (zagraniczny) jest wpisany w
takim wykazie zaznacza odpowiedź „Tak” i wypełnia dalszą część formularza w rubryce
poniżej. Zaznaczenie „Nie” wypełnia Wykonawca, który do takiego wykazu nie został
wpisany, nie wypełniając dalszej części formularza w rubryce poniżej.
W sekcji B – Informacje na temat przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający nie wymaga
podania daty i miejsca urodzenia osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia).
 Część III sekcje A-D,
 Część IV sekcje α (Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania tylko sekcji α w
Części IV i nie wypełniać sekcji A i C. Zamawiający dokona właściwej weryfikacji spełniania określonych w SIWZ warunków udziału w postępowaniu na dalszym etapie postępowania, w oparciu o stosowne dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego przez
Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona)
Część VI (całość).
5. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
a) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty),
iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
b) Wszelkie informacje, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa powinny
zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną
część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia ujęte w opisie przedmiotu zamówienia
2. Proponowaną cenę brutto Wykonawca winien obliczyć na podstawie kalkulacji własnej i
przedstawić na załączonym formularzu - oferta Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ)
3. Zamawiający podczas oceny ofert poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, zgodnie
z art. 87 ust. 2 ustawy
4. Wszystkie wartości cenowe w ramach przetargu będą określone w złotych polskich (zł),
a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich.
5. Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie. Za cenę oferty przyjmuje się cenę brutto (tj.
z podatkiem VAT).
6. 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
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oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę(rodzaj) usługi, towaru których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT
1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium

Waga –znaczenie*

Cena oferty

60 % (60% = 60,00 pkt)

Wiek taboru samochodowego

35% (35% = 35,00 pkt)

Termin płatności faktury

5 % (5% = 5,00 pkt)

* wg zasady 1%=1 pkt

2. cena brutto przedmiotu zamówienia A(x) – 60%.
Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktów. Pozostałe
proporcjonalnie mniej, według formuły:

A(x)
A(x) – ilość punktów ofert badanej w kryterium cena
ano – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert,
ank – cena brutto badanej oferty,
3. W Kryterium Wiek taboru samochodowego – B(x) – 35%, którym będzie wykonywana
usługa Zamawiający będzie przyznawał punkty ofertom, w następujący sposób:
3.1 W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 35 punktów, zaś waga tego
kryterium wynosi 35 % ogólnej oceny tzn. 35%=35,00 pkt.
3.2. Zgodnie z punktem V ppkt. 2.3.2 Warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga,
żeby Wykonawca realizował usługi objęte przedmiotem zamówienia za pomocą, co najmniej:
a) trzech pojazdów przystosowanych do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych;
b) dwóch pojazdów przystosowanych do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych;
c) jednego pojazdu do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
d) jednym pojazdem do odbioru prasokontenera.
3.3. Wykonawcom, którzy zaoferują, wszystkie ww. pojazdy jak w podpunkcie 3.2. w dacie
pierwszej rejestracji od 2016 roku Zamawiający przyzna maksymalnie 35 punktów (7 pojazdów x
5,00 pkt = 35,00 pkt), tj. za każdy z ww. wymaganych pojazdów maksymalnie 5,00 pkt.
3.4. Wykonawcom, którzy zaoferują wszystkie ww. pojazdy jak w podpunkcie 3.2. w dacie
pierwszej rejestracji w latach 2011 - 2015 Zamawiający przyzna maksymalnie 21 punktów (7
pojazdów x 3,00 pkt =21,00 pkt), tj. za każdy z ww. wymaganych pojazdów maksymalnie 3,00 pkt
3.5. Wykonawcom, którzy zaoferują wszystkie ww. pojazdy jak w podpunkcie 3.2. w dacie
pierwszej rejestracji w latach 2006 - 2010 Zamawiający przyzna maksymalnie 7 punktów (7
pojazdów x 1,00 pkt =7,00 pkt), tj. za każdy z ww. wymaganych pojazdów maksymalnie 1,00 pkt
3.6. Wykonawcom, którzy zaoferują ww. pojazdy jak w podpunkcie 3.2. w dacie pierwszej
rejestracji przed rokiem 2006 Zamawiający przyzna 0 punktów, za każdy z ww. wymaganych
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pojazdów.
3.7 W przypadku wykazania przez Wykonawców pojazdów o zróżnicowanej dacie pierwszej
rejestracji, Zamawiający przyzna punkty proporcjonalnie wg. Zasad określonych wyżej.
4. Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium termin płatności faktury C(x) – 5%
Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
a) za termin płatności faktury wynoszący do 14 dni kalendarzowych – 0 punktów
b) za termin płatności faktury wynoszący do 30 dni kalendarzowych – 5 punktów
Oferty Wykonawców, którzy zaoferują termin płatności faktury krótszy niż 14 dni zostaną
odrzucone jako niezgodne z treścią SIWZ.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów łącznie za
wszystkie kryteria oceny ofert. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
5. Łączna ocena (punktowa) oferty:
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów, stanowiącą
sumę punktów przyznanych w ww. kryteriach i obliczoną wg. wzoru (tj. najwyższą wartość
wskaźnika W):
W(x) = A(X) + B(x) + C(x),
gdzie:
W(x) –łączna punktacja przyznana ofercie „x” -wskaźnik oceny oferty,
A (x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” w Kryterium Cena,
B (x) –ilość punktów przyznana ofercie „x” w Kryterium Wiek taboru samochodowego,
C (x) –ilość punktów przyznana ofercie „x” w Kryterium Terminy płatności faktury,.
6.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza czyli
uzyskała najwyższą ilość punktów w określonych wyżej kryteriach.
7. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
8. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie lub uzyskania równej ilości punktów,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu na adres
https://miniportal.uzp.gov.pl/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 06.03.2020 r. do godz. 10.00.
XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.03.20120 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd
Miejski w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a, pok. nr 13 (sala konferencyjna – I piętrobudynek A).
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu
i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
4. Oferty będą otwierane w kolejności wpływu.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
19

na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informację dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
7. Informacje, o których mowa w pkt. 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie
byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
XIV. ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY
1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany
w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
2. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
XV. WZÓR UMOWY
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy o udzielenie
zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania w przypadku:
2.1 Zmiany przedstawicieli stron z przyczyn niezależnych od stron (siły wyższe, zdarzenia losowe,
itp.),
2.2 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy poprzez przedłużenie okresu jej trwania na
okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Powyższa zmiana będzie skutkować zwiększeniem wysokości
wynagrodzenia należnego na przedłużony okres obowiązywania umowy dla Wykonawcy.
2.3 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie przedmiotu
zamówienia w przypadku zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kowary o:
a) rozszerzenie ilości selektywnie zbieranych frakcji odpadów komunalnych;
b) obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kowary;
c) zmianę częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.
Powyższa zmiana może skutkować możliwością zmiany wysokości wynagrodzenia należnego dla
Wykonawcy.
3. Strony umowy dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku
wystąpienia którejkolwiek z przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
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XVI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA
1. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę tzw. Kluczowych
części zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcom.
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (o ile dotyczy) części zamówienia,
której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo części zamówienia z
innymi podmiotami z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania zamówienia
stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia, ani nie zwiększy kosztów wykonania tego
zamówienia. Wykonawca nie może jednak podpisać umowy o podwykonawstwo bez uzyskania
zgody Zamawiającego.
XVII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE PROWADZENIA ROZLICZEŃ MIĘDZY
ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ W WALUTACH OBCYCH.
XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
1. Umowę zawiera się w trybie zgodnym z art. 139 ustawy Pzp.
2. W celu zawarcia umowy upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, winien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego w terminie przez
niego wyznaczonym.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny.
4. Przed podpisaniem umowy należy przekazać Zamawiającemu:
a) wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kowary, prowadzonego przez Burmistrza
Miasta Kowary,
b) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wymagany zgodnie
z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1466 z późn. zm.),
c) umowę konsorcjum w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie,
d) umowę spółki cywilnej w przypadku składania oferty przez podmioty realizującej zadanie w tej
formie organizacyjnej.
e) przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie dotyczące lokalizacji bazy magazynowo transportowej oraz załączyć dokument, potwierdzający, że Wykonawca posiada tytuł prawny do
terenu wskazanej w oświadczeniu bazy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ,
f) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny
całkowitej brutto podanej w ofercie.
Nie przedłożenie w/w dokumentów przed terminem podpisania umowy, wyznaczonym przez
Zamawiającego zostanie potraktowane jako uchylanie się od zawarcia umowy zgodnie
z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, które służy do pokrycia roszczeń
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie
gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji.
2. Zabezpieczenie ustala się na 2 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
3.1. pieniądzu;
3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3.3. gwarancjach bankowych;
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.5. 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.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach o których mowa w art.
148 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek
dokumentów. W przypadku przedłożenia gwarancji niezgodnej ze wzorem lub zawierającej
jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym były ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane.
8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać
30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
9. Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu zabezpieczającego
należyte wykonanie umowy (gwarancja, poręczenie), ma prawo zgłosić zastrzeżenia do jego treści
lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść dokument
w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie przez
Zamawiającego zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane
będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.
XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA OUDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku
zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy,
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy PZP
(art. 179-198g).
XXI. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU
WYKONAWCÓW W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU
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ROZDZIAŁ B – Formularz ofertowy wraz z załącznikami
Niżej wymieniony formularz ofertowy wraz z załącznikami po wypełnieniu przez Wykonawcę zostanie załączony do oferty przetargowej:
Załączniki :













załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia,
załącznik nr 2 - Formularz ofertowy,
załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
załącznik nr 4 – Oświadczenia,
załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do tej samej grupy
kapitałowej,
załącznik nr 6 - Wykaz narzędzi,
załącznik nr 7 - Oświadczenie o dysponowaniu bazą magazynowo - transportową,
załącznik nr 8 – Doświadczenie zawodowe,
załącznik nr 9 – Wzór umowy,
załącznik nr 10 - Umowa dotycząca przetwarzania danych osobowych,
załącznik nr 11 – Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,
załącznik nr 12 – Klucz publiczny i identyfikator postępowania.
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Załącznik nr 2
do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Przetarg nieograniczony na:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary
dla
Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a

Wykonawca:

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:
...................................................................................................................................................

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:
...................................................................................................................................................

3. Numer telefonu: .............................................................
4. Numer faxu: ...................................................................
5. Numer REGON:.............................................................
6. Numer NIP: ...................................................................
7. Numer konta bankowego: ....................................................................
8. Termin wykonania zamówienia .................................................................
9. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary
Umowna cena ofertowa – cena jednostkowa naszej (mojej) oferty zawiera wszelkie wydatki oraz ryzyko
związane z koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia oraz wszystkie koszty związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia i wynosi:
za odbiór i transport 1Mg odpadów ……………………………………….. złotych brutto.
Podatek VAT wg stawki ……………………. % w kwocie …………………………………….
Cena ofertowa netto : ……………………………………….. złotych, słownie: …………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….. złotych netto.
zgodnie z poniższym zestawieniem:

24

I. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych:
L.p.

Rodzaj odpadów

Szacowana ilość [w Mg] odebranych
i zagospodarowanych odpadów komunalnych w
okresie od 04-12 2019 roku

1.

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

2.

Opakowania z papieru i tektury

43,38

3.

Opakowania z tworzyw
sztucznych

109,98

4.

Opakowania ze szkła

66,24

5.

Odpady ulegające biodegradacji

341,02

6.

Inne odpady nie ulegające
biodegradacji

47,96

7.

Odpady wielkogabarytowe

127,1

8.

Odpady komunalne nie
wymienione w innych grupach

13,54

9.

Odpady betonu

49,84

10.

Gruz ceglany

38,14

11.

Zmieszane odpady z betonu

170,48

12.

Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02
i 17 09 03

15,76

13.

Zużyte opony

7,16

14.

Lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierające rtęć

0,18

15.

Odpadowa papa

1,84

16.

Gleba i ziemia, w tym kamienie
inne niż wymienione w 17 05 03

8,32

Uwagi

2021,60

RAZEM

3.062,54

10. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie od 01.04.2020 do 31.12.2020 r
11. Oświadczamy, że przyjmujemy ….... dniowy termin płatności faktury, licząc od daty jej otrzymania
przez Zamawiającego

12. jeżeli dotyczy – Oświadczam, że deklarujemy następujące pojazdy (pojazd) do wykonania
zamówienia:
Lp

Przeznaczenie pojazdu zgodnie z SIWZ

Numer
rejestracyjny
pojazdu

Data pierwszej
rejestracji
pojazdu

Dowód rejestracyjny pojazdu
(dokument potwierdzający datę
pierwszej rejestracji pojazdu)
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2
1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

Pojazd przystosowany do odbierania
odpadów komunalnych zmieszanych
(śmieciarka),

- załączam,*

Pojazd przystosowany do odbierania
odpadów komunalnych zmieszanych
(śmieciarka),

- załączam,*

Pojazd przystosowany do odbierania
odpadów komunalnych zmieszanych
(śmieciarka),

- załączam,*

Pojazd przystosowany do odbioru
selektywnie zebranych odpadów
komunalnych,

- załączam,*

Pojazd przystosowany do odbioru
selektywnie zebranych odpadów
komunalnych,

- załączam,*

Pojazd do odbierania odpadów bez funkcji
kompaktującej

- załączam,*

Pojazd do odbioru prasokontenera.

- załączam,*

- nie załączam*

- nie załączam*

- nie załączam*

- nie załączam*

- nie załączam*

- nie załączam*

- nie załączam*
UWAGA: w przypadku gdy Wykonawca nie wypełni odpowiedniego pola w powyższej tabeli, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie ubiega się o
przyznanie dodatkowych punktów w kryterium oceny ofert – Wiek taboru samochodowego, opisanego w SIWZ w Rozdziale XI punkcie 3.

13. Oświadczam, że

czynności wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis Przedmiotu

zamówienia, będą wykonywane przez pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z póżn. zm).
14. PODWYKONAWCY.
Następujące prace zamierzamy/nie zamierzamy powierzyć do wykonania Podwykonawcom:
Lp

Nazwa i adres Podwykonawcy

Część zamówienia, która będzie
powierzona Podwykonawcy do
wykonania.

15. Akceptujemy projekt umowy wg wzoru wymaganego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w przypadku wybrania naszej (mojej) oferty
zobowiązujemy/ę się do jej podpisania w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, a także
do przedłożenia dokumentów zgodnie z SIWZ.
16. Jeżeli dotyczy - Dla pojazdów wskazanych w punkcie 12 załączam następujące dokumenty – dowody
rejestracyjne – potwierdzające datę pierwszej rejestracji pojazdu.
a) .....................................................................................
b) .....................................................................................
c) .......................................................................................
d) .......................................................................................
e) .......................................................................................
17. Instalacje komunalne, do których przekażemy odebrane od właścicieli nieruchomości odpady
komunalne:
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........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

................................, dnia ......................

.............................................................................
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania
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Załącznik nr 3

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA
Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej
lub podmiotu zamawiającego
W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się
o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w
części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis
poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia 1. Adres publikacyjny stosownego
ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
Numer ogłoszenia w Dz.U. 2020/S 011-021830
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie
postępowania o udzielenie zamówienia:
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]
INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia
zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku
informacje te musi wypełnić wykonawca.
Tożsamość zamawiającego3

Odpowiedź:

Nazwa:

[ Gmina Miejska Kowary, ul. 1 Maja 1A, 58-530
Kowary reprezentowana przez Elżbietę
Zakrzewską Burmistrza Miasta ]

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy
dokument?

Odpowiedź: Przetarg nieograniczony na
realizację zamówienia publicznego pod nazwą:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych położonych
na terenie Gminy Miejskiej Kowary

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4:

[ Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania
odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych
oraz nieruchomości niezamieszkałych położonych
na terenie Gminy Miejskiej Kowary, w tym:
1. odbiór odpadów z pojemników lub worków
wystawionych przez właścicieli oraz
zagospodarowanie tych odpadów,

1

2

3
4

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu
dokumentowi zamówienia.
W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się
o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania
się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.
Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy
wszystkich uczestniczących zamawiających.
Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.
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2. Obsługa PSZOK zlokalizowanego na terenie
Gminy Miejskiej Kowary oraz odbieranie i
zagospodarowanie odpadów komunalnych w nich
gromadzonych,
3. Odbiór i zagospodarowanie zużytych baterii,
4. Odbiór i zagospodarowanie leków
przeterminowanych i zbędnych,
5. Organizacja i obsługa objazdowej zbiórki
odpadów wielkogabarytowych pochodzących z
gospodarstw domowych,
6. Zorganizowanie i przeprowadzenie przy
współpracy z Zamawiającym akcji w roku trwania
umowy – akcja liść i akcja choinka.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi
załącznik nr 1 do SIWZ. ]
Numer referencyjny nadany sprawie przez
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający
(jeżeli dotyczy)5:

[ WRM.271.18.2019 ]

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia powinien wypełnić wykonawca.
Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY
Identyfikacja:

Odpowiedź:

Nazwa:

[ ]

Numer VAT, jeżeli dotyczy:

[ ]

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli
jest wymagany i ma zastosowanie.

[ ]

Adres pocztowy:

[……]

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6:

[……]

Telefon:
Adres e-mail:

[……]
[……]

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):

[……]

Informacje ogólne:

Odpowiedź:

5
6

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.
Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.
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Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem7?

[] Tak [] Nie

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest
zastrzeżone8: czy wykonawca jest zakładem
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem
społecznym”9 lub czy będzie realizował
zamówienie w ramach programów zatrudnienia
chronionego?
Jeżeli tak,
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych?
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do
której kategorii lub których kategorii pracowników
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych
należą dani pracownicy.

[] Tak [] Nie

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do
urzędowego wykazu zatwierdzonych
wykonawców lub posiada równoważne
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu
(wstępnego) kwalifikowania)?

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy

[…]
[….]

Jeżeli tak:
Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w
odpowiednich przypadkach, sekcji C
niniejszej części, uzupełnić część V (w
stosownych przypadkach) oraz w każdym
przypadku wypełnić i podpisać część VI.
a) Proszę podać nazwę wykazu lub
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie
elektronicznej, proszę podać:
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące
podstawę wpisu do wykazu lub wydania
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach,
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie10:
d) Czy wpis do wykazu lub wydane
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane
kryteria kwalifikacji?
Jeżeli nie:
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub
D, w zależności od przypadku.
7

8
9
10

a) [……]

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]
c) [……]

d) [] Tak [] Nie

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U.
L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.
Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub
defaworyzowanych.
Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.
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WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia:
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
zaświadczenie odnoszące się do płatności
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków
lub przedstawić informacje, które umożliwią
instytucji zamawiającej lub podmiotowi
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej
bazy danych w dowolnym państwie
członkowskim?
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

e) [] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]

Rodzaj uczestnictwa:

Odpowiedź:

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi
wykonawcami11?

[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie
dokumenty zamówienia.
Jeżeli tak:
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców
biorących wspólnie udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia:
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy
biorącej udział:

a): [……]
b): [……]
c): [……]

Części

Odpowiedź:

W stosownych przypadkach wskazanie części
zamówienia, w odniesieniu do której (których)
wykonawca zamierza złożyć ofertę.

[ ]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY
W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób)
upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia:
Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile
istnieją:

Odpowiedź:

Imię i nazwisko,
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są
wymagane:

[……],
[……]

Stanowisko/Działający(-a) jako:

[……]

Adres pocztowy:

[……]

Telefon:

[……]

11

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.
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Adres e-mail:

[……]

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego
form, zakresu, celu itd.):

[……]

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW
Zależność od innych podmiotów:

Odpowiedź:

Czy wykonawca polega na zdolności innych
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji
określonych poniżej w części IV oraz
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych
poniżej w części V?

[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części
sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych,
nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych
odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do
których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla
każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V 12.
D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja
zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)
Podwykonawstwo:

Odpowiedź:

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim
podwykonawstwo jakiejkolwiek części
zamówienia?

[] Tak [] Nie
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać
wykaz proponowanych podwykonawców:
[…]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji
oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy
(każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części
sekcja A i B oraz w części III.

12

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.
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Część III: Podstawy wykluczenia
A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO
W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:








udział w organizacji przestępczej13;
korupcja14;
nadużycie finansowe15;
przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną 16
pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17
praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18.

Podstawy związane z wyrokami skazującymi
za przestępstwo na podstawie przepisów
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej
dyrektywy:

Odpowiedź:

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów
administracyjnych,
zarządzających
lub
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z
jednego z wyżej wymienionych powodów,
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w
którym
okres
wykluczenia
określony
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?

[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę podać20:
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów
1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody)
skazania;
b) wskazać, kto został skazany [ ];
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio
ustalone w wyroku:

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne
dane
referencyjne
dokumentacji):
[……][……][……][……]19

a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ]
b) [……]
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(y), którego(-ych) to dotyczy.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w

13
14

15
16

17

18

19
20

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania
przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników
państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z
dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa
wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub
wykonawcy.
W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s.
48).
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L
164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo,
współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w
sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z
25.11.2005, s. 15).
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie
zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady
2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
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formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne
dane referencyjne dokumentacji): [……][……]
[……][……]21
W przypadku skazania, czy wykonawca
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej
podstawy wykluczenia22 („samooczyszczenie”)?

[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki23:

[……]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
Płatność podatków lub składek na
ubezpieczenie społeczne:

Odpowiedź:

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich
obowiązków dotyczących płatności podatków
lub składek na ubezpieczenie społeczne,
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i
w państwie członkowskim instytucji zamawiającej
lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne
niż państwo siedziby?

[] Tak [] Nie

Jeżeli nie, proszę wskazać:
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to
dotyczy;
b) jakiej kwoty to dotyczy?
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie
obowiązków:
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej:

10. Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca?
11. Proszę podać datę wyroku lub decyzji.
12. W przypadku wyroku, o ile została w
nim bezpośrednio określona, długość
okresu wykluczenia:
2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki:
d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje
obowiązki, dokonując płatności należnych
podatków lub składek na ubezpieczenie
społeczne,
lub
też
zawierając
wiążące
porozumienia w celu spłaty tych należności,
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe
odsetki lub grzywny?

21
22
23

Podatki

Składki na
ubezpieczenia
społeczne

a) [……]

a) [……]

b) [……]

b) [……]

c1) [] Tak [] Nie

c1) [] Tak [] Nie




[] Tak [] Nie
[……]




[] Tak [] Nie
[……]



[……]



[……]

c2) [ …]

c2) [ …]

d) [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę
podać szczegółowe
informacje na ten
temat: [……]

d) [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę podać
szczegółowe informacje
na ten temat: [……]

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.
Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno
wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.
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Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca
płatności podatków lub składek na ubezpieczenie
społeczne jest dostępna w formie elektronicznej,
proszę wskazać:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 24
[……][……][……]

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI25

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia
mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w
dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie
„poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania
stanowiącego wykroczenie.
Informacje dotyczące ewentualnej
niewypłacalności, konfliktu interesów lub
wykroczeń zawodowych

Odpowiedź:

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy,
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa
środowiska, prawa socjalnego i prawa
pracy26?

[] Tak [] Nie

Czy wykonawca znajduje się w jednej z
następujących sytuacji:
a) zbankrutował; lub
b) prowadzone jest wobec niego
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;
lub
c) zawarł układ z wierzycielami; lub
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w krajowych przepisach ustawowych i
wykonawczych27; lub
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?
Jeżeli tak:

[] Tak [] Nie




Proszę podać szczegółowe informacje:
Proszę podać powody, które pomimo
powyższej sytuacji umożliwiają realizację
zamówienia, z uwzględnieniem mających
zastosowanie przepisów krajowych i
środków dotyczących kontynuowania
działalności gospodarczej28.

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
24
25
26
27
28

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w
celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia
odpowiedniej podstawy wykluczenia
(„samooczyszczenie”)?
[] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]




[……]
[……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.
O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia
bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.
Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się
obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są
pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.
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dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……]
[……][……]
Czy wykonawca jest winien poważnego
wykroczenia zawodowego29?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie
[……]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w
celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami
porozumienia mające na celu zakłócenie
konkurencji?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie
[…]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w
celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie
interesów30 spowodowanym jego udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w
inny sposób zaangażowany(-e) w
przygotowanie postępowania o udzielenie
zamówienia?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w
sprawie koncesji została rozwiązana przed
czasem, lub w której nałożone zostało
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje
w związku z tą wcześniejszą umową?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie

Czy wykonawca może potwierdzić, że:
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd
przy dostarczaniu informacji wymaganych do
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;
b) nie zataił tych informacji;
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić
dokumenty potwierdzające wymagane przez

[] Tak [] Nie

29
30

[…]

[…]

[…]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w
celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
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instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający;
oraz
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji
przez instytucję zamawiającą lub podmiot
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które
mogą dać mu nienależną przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub
udzielenia zamówienia?

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W
PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI
ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO
Podstawy wykluczenia o charakterze
wyłącznie krajowym

Odpowiedź:

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia
o charakterze wyłącznie krajowym określone w
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia?
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest
dostępna w formie elektronicznej, proszę
wskazać:

[] Tak [] Nie

W przypadku gdy ma zastosowanie
którakolwiek z podstaw wykluczenia o
charakterze wyłącznie krajowym, czy
wykonawca przedsięwziął środki w celu
samooczyszczenia?
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:

[] Tak [] Nie

31

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]31

[……]

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
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Część IV: Kryteria kwalifikacji
W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza,
że:
: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI
Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot
zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w
ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi
wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:
Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów
kwalifikacji

Odpowiedź

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:

[] Tak [] Nie
A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Kompetencje

Odpowiedź

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze
zawodowym lub handlowym prowadzonym w
państwie członkowskim siedziby wykonawcy32:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

[…]

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na
usługi:
Czy konieczne jest posiadanie określonego
zezwolenia lub bycie członkiem określonej
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia
usługi, o której mowa, w państwie siedziby
wykonawcy?
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……]
[……][……]
[] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub
status członkowski chodzi, i wskazać, czy
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……]
[……][……]

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwali fikacji w stosownym ogłoszeniu lub w

dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Odpowiedź:

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia jest następujący:

rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta

32

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być
zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.
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i/lub
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu
określonej liczby lat wymaganej w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest
następujący33 ():
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……]
[……][……]

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w
obszarze działalności gospodarczej objętym
zamówieniem i określonym w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu
wymaganej liczby lat obrotowych jest
następujący:
i/lub
2b) Jego średni roczny obrót w
przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej
liczby lat wymaganej w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest
następujący34:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
rok: [……] obrót: [……] […] waluta

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za
cały wymagany okres, proszę podać datę
założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:

[……]

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych35
określonych w stosownym ogłoszeniu lub
dokumentach zamówienia wykonawca
oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci)
wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są)
następująca(-e):
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X
do Y36 – oraz wartość):
[……], [……]37

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na
następującą kwotę:
Jeżeli te informacje są dostępne w formie
elektronicznej, proszę wskazać:

[……] […] waluta

6) W odniesieniu do innych ewentualnych
wymogów ekonomicznych lub finansowych,
które mogły zostać określone w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia,
wykonawca oświadcza, że
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać:

[……]

33
34
35
36
37

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……]
[……][……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……]
[……][……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……]
[……][……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……]
[……][……]

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
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C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Zdolność techniczna i zawodowa

Odpowiedź:

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień
publicznych na roboty budowlane:
W okresie odniesienia38 wykonawca wykonał
następujące roboty budowlane określonego
rodzaju:
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca
zadowalającego wykonania i rezultatu w
odniesieniu do najważniejszych robót
budowlanych jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać:

Liczba lat (okres ten został wskazany w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia): […]
Roboty budowlane: [……]

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień
publicznych na dostawy i zamówień
publicznych na usługi:
W okresie odniesienia39 wykonawca zrealizował
następujące główne dostawy określonego
rodzaju lub wyświadczył następujące główne
usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu
wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców,
zarówno publicznych, jak i prywatnych40:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……]
[……][……]

Liczba lat (okres ten został wskazany w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia): […]
Opis

2) Może skorzystać z usług następujących
pracowników technicznych lub służb
technicznych41, w szczególności tych
odpowiedzialnych za kontrolę jakości:
W przypadku zamówień publicznych na roboty
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić
do następujących pracowników technicznych lub
służb technicznych o wykonanie robót:

[……]

3) Korzysta z następujących urządzeń
technicznych oraz środków w celu
zapewnienia jakości, a jego zaplecze
naukowo-badawcze jest następujące:

[……]

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł
stosować następujące systemy zarządzania
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:

[……]

Kwoty

Daty

Odbiorcy

[……]

5) W odniesieniu do produktów lub usług o
złożonym charakterze, które mają zostać
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu

38
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Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem
sprzed ponad pięciu lat.
Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem
sprzed ponad trzech lat.
Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i
prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.
W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego
wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne
formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
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do produktów lub usług o szczególnym
przeznaczeniu:
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie
kontroli42 swoich zdolności produkcyjnych lub
zdolności technicznych, a w razie konieczności
także dostępnych mu środków naukowych i
badawczych, jak również środków kontroli
jakości?
6) Następującym wykształceniem i
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się:
a) sam usługodawca lub wykonawca:
lub (w zależności od wymogów określonych w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia):
b) jego kadra kierownicza:

[] Tak [] Nie

a) [……]

b) [……]

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca
będzie mógł stosować następujące środki
zarządzania środowiskowego:

[……]

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w
ostatnich trzech latach są następujące

Rok, średnie roczne zatrudnienie:
[……], [……]
[……], [……]
[……], [……]
Rok, liczebność kadry kierowniczej:
[……], [……]
[……], [……]
[……], [……]

9) Będzie dysponował następującymi
narzędziami, wyposażeniem zakładu i
urządzeniami technicznymi na potrzeby
realizacji zamówienia:

[……]

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić
podwykonawcom43 następującą część
(procentową) zamówienia:

[……]

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na
dostawy:
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy
lub fotografie produktów, które mają być
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć
świadectwo autentyczności.
Wykonawca oświadcza ponadto, że w
stosownych przypadkach przedstawi wymagane
świadectwa autentyczności.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
12) W odniesieniu do zamówień publicznych na
dostawy:
Czy wykonawca może przedstawić wymagane
42
43

[] Tak [] Nie

[] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……]
[……][……]
[] Tak [] Nie

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu,
właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.
Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na
zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia
dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).
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zaświadczenia sporządzone przez urzędowe
instytuty lub agencje kontroli jakości o
uznanych kompetencjach, potwierdzające
zgodność produktów poprzez wyraźne
odniesienie do specyfikacji technicznych lub
norm, które zostały określone w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać,
jakie inne środki dowodowe mogą zostać
przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

[…]
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……]
[……][……]

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania
środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w
ogłoszeniu.
Systemy zapewniania jakości i normy
zarządzania środowiskowego

Odpowiedź:

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
zaświadczenia sporządzone przez niezależne
jednostki, poświadczające spełnienie przez
wykonawcę wymaganych norm zapewniania
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić,
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

[] Tak [] Nie

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
zaświadczenia sporządzone przez niezależne
jednostki, poświadczające spełnienie przez
wykonawcę wymogów określonych systemów
lub norm zarządzania środowiskowego?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić,
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów
lub norm zarządzania środowiskowego mogą
zostać przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

[] Tak [] Nie

[……] [……]
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……]
[……][……]

[……] [……]
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……]
[……][……]
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być
stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub
prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów)
zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić,
określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:
Ograniczanie liczby kandydatów

Odpowiedź:

W następujący sposób spełnia obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby
kandydatów:
W przypadku gdy wymagane są określone
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w
formie dokumentów, proszę wskazać dla
każdego z nich, czy wykonawca posiada
wymagane
dokumenty:
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów
dowodów w formie dokumentów są dostępne w
postaci elektronicznej44, proszę wskazać dla
każdego z nich:

[….]

[] Tak [] Nie45

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……]
[……][……]46

Część VI: Oświadczenia końcowe
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego
wprowadzenia w błąd.
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić
zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów
potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie
członkowskim47, lub
b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.48, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada
odpowiednią dokumentację.
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot
zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających
informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie
zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer
referencyjny)].
Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]
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Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne
dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie
potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.
W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Oświadczenie
Pieczęć Wykonawcy
Wypełniając dyspozycję zawartą w Rozdziale VI pkt 7.5; 7.6; 7.8; 7.9 specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym pn:
„Odbiór i

zagospodarowanie

odpadów

komunalnych

od

właścicieli

nieruchomości

zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary”
oświadczam, że:


nie został wobec mnie wydany prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja
administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
należności – przedkładam w załączeniu;



nie zostało wobec mnie wydane orzeczenie tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;



nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);



nie zostało wobec mnie wydany prawomocny wyrok sądu skazującego na wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;



nie wydano wobec mnie ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp.

..............................., dnia................................
......……….........................................................
podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie uprawnionej/uprawnionych
do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania oferenta i składania
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Załącznik nr 5 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Nazwa zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary.
Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczamy, że:
nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców,
którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu*/
lub
należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami*/
w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu należących do tej samej grupy
kapitałowej*/
Lp

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

Objaśnienia;
* niepotrzebne skreślić
UWAGA: zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ww. ustawy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
................................,dnia......................

.........................................................................
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy
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Załącznik nr 6 do SIWZ
WYKAZ NARZĘDZI,
WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary.
Nazwa i adres Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................... ........
.........................................................................................................................................................
Przedkładam poniższy wykaz dla celów potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
Lp

Opis – nazwa sprzętu
(pojazdów)

Pojazd
przystosowany
do
odbierania odpadów komunalnych
zmieszanych (śmieciarka),

Ilość sztuk
pojazdów
(należy podać
liczbę
pojazdów oraz
ich numery
rejestracyjne)

Marka, typ, model
pojazdu

Informacja
o podstawie
dysponowania
wskazanymi zasobami

1) sprzęt będący w
dyspozycji
Wykonawcy – należy
podać podstawę
dysponowania (np.
własność, leasing,
itp.)*
……………………
lub
2) sprzęt oddany do
dyspozycji
Wykonawcy przez
inny podmiot – należy
załączyć do oferty
oryginał pisemnego
zobowiązania podmiotu
udostępniającego*
……………………

Pojazd przystosowany do odbioru
selektywnie zebranych odpadów
komunalnych,

1) sprzęt będący w
dyspozycji
Wykonawcy – należy
podać podstawę
dysponowania (np.
własność, leasing,
itp.)*
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……………………
lub
2) sprzęt oddany do
dyspozycji
Wykonawcy przez
inny podmiot – należy
załączyć do oferty
oryginał pisemnego
zobowiązania podmiotu
udostępniającego*
……………………
Pojazd do odbierania odpadów bez
funkcji kompaktującej

1) sprzęt będący w
dyspozycji
Wykonawcy – należy
podać podstawę
dysponowania (np.
własność, leasing,
itp.)*
……………………
lub
2) sprzęt oddany do
dyspozycji
Wykonawcy przez
inny podmiot – należy
załączyć do oferty
oryginał pisemnego
zobowiązania podmiotu
udostępniającego*
……………………

Pojazd do odbioru prasokontenera.

1) sprzęt będący w
dyspozycji
Wykonawcy – należy
podać podstawę
dysponowania (np.
własność, leasing,
itp.)*
……………………
lub
2) sprzęt oddany do
dyspozycji
Wykonawcy przez
inny podmiot – należy
załączyć do oferty
oryginał pisemnego
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zobowiązania podmiotu
udostępniającego*
……………………
* - niepotrzebne skreślić

................................,dnia......................

.........................................................................
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

48

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Nazwa zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary.
Nazwa i adres Wykonawcy:
....................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Składając ofertę w ww. przetargu nieograniczonym oświadczam/y, że
Posiadam/y bazę magazynowo – transportową usytuowana w .................................................................
....................................................................................................................................................................
(na leży podać dokładny adres: miejscowość, ulica nr ..............)
Powyższa baza jest zlokalizowana na terenie do którego posiadamy tytuł prawny .................................
....................................................................................................................................................................
Dokument potwierdzający posiadanie przez nas tytułu prawnego do ww. terenu stanowi załącznik do
niniejszego oświadczenia.
Oświadczamy, że ww. baza magazynowo - transportowa spełnia warunki określone w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122)

................................,dnia......................

.........................................................................
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ
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DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Nazwa zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary.

L.p.

Rodzaj i zakres
(przedmiot i miejsce
wykonania)

Odbiorca

................................,dnia......................

Data
wykonania

Podmiot realizujący zadanie
(zadanie realizowane samodzielnie
przez Wykonawcę/inny podmiot na którego wiedzy i doświadczeniu polega Wykonawca)

.........................................................................
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy

Załącznik nr 11 do SIWZ

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH
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PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym pn.
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary”

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
.......................................
(podpis, pieczęć)

______________________________
1)

rozporządzenie 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).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
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