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ROZDZIAŁ I Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej oraz strony internetowej prowadzącego postępowania
1. Zamawiający: Gmina Mieszkowice
adres: ul. Fryderyka Chopina 1, 74-505 Mieszkowice
telefon: 91 4666 926
fax : 91 4145 276
e-mail: gmina@mieszkowice.pl
strona internetowa: www.bip.mieszkowice.pl
2. Niniejsze postępowanie oznaczone jest znakiem: GP.271.10.2021
ROZDZIAŁ II Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i
wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

1. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio
związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia, udostępniane będą na stronie:
http://bip.mieszkowice.pl
2. Zgodnie z art. 135 ustawy Pzp:
1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SWZ.
2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed
upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 2),
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich
zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego
przygotowania i złożenia ofert.
4) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o
którym mowa w pkt 2), zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ
oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
5) Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 4), nie wpływa na
bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
6) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania
źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3. Zgodnie z art. 137 ust. 1 – ustawy Pzp, w uzasadnionych przypadkach zamawiający
może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

ROZDZIAŁ III Tryb udzielenia zamówienia

1.

2.
3.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp.
Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby wykonawców.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
udzielenia zamówienia publicznego:
 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r.
poz. 1129 ze zm.).
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 r. poz.
2415).
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020
r. poz. 2452).
 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r.
w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych,
równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych lub konkursów (M. P. z 2021 r. poz. 11).
 Inne przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych.
 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1740 z
późn. zm.).
 Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o ustawie o odpadach – należy przez to
rozumieć ustawę z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 poz. 779 z
późn. zm.),
 Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o ustawie o utrzymaniu porządku w gminach
– należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz. 888 z późn. zm.),
 Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o ustawie Prawo ochrony środowiska –
należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) wraz z przepisami
wykonawczymi;
 Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o ustawie o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11
września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1893);
 Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o ustawie o bateriach i akumulatorach –
należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i
akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1850);






Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o ustawie Prawo budowlane lub prawie
budowlanym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.),
Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o Kodeksie pracy – należy przez to
rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.
1320 z późn. zm.),
Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o Kodeksie spółek handlowych lub KSH –
należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 roku, Kodeks spółek
handlowych (Dz. U z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.),

ROZDZIAŁ IV Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy
swój potencjał
1. Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych
lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o
udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia
publicznego.
2. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu
pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem
lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie
marginalizowanych.
3. Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:
• spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale XV SWZ,
• nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
• złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,
• wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem,
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy,
• warunki określone w zakresie wiedzy i doświadczenia winien spełniać co najmniej jeden z
wykonawców.
5. Potencjał podmiotu trzeciego. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach
opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca
powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
6. Podwykonawstwo. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez
wykonawcę kluczowych zadań. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu oferty

(zał. nr 4 do niniejszej SWZ) części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane.
ROZDZIAŁ V Podział zamówienia na części
1. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.
2. Uzasadnienie braku podziału zamówienia: Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia
na części ponieważ specyfika usług stanowi jedno zadanie odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych.
ROZDZIAŁ VI Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
żadnej oferty;
b) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty
podlegały odrzuceniu;
c)
cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu
najkorzystniejszej oferty;
d) w przypadkach, o których mowa w art. 248 ust. 3, art. 249 i art. 250 ust. 2, zostały
złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie;
e) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
f)
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego;
g) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z
uwzględnieniem art. 263;
h) w trybie zamówienia z wolnej ręki negocjacje nie doprowadziły do zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze
prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej
podstawie została przewidziana w:
a) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu
konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo

b)

zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji
bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

ROZDZIAŁ VII Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach
przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie
zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na
projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie
umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania
wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie
ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do
tego zobowiązany.
ROZDZIAŁ VIII Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mieszkowice – Urząd
Miejski w Mieszkowicach, ul. Fryderyka Chopina 1, tel. 91 4666 940 ; e-mail:
gmina@mieszkowice.pl
3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: informatyka@mieszkowice.pl
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej,
archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych;
ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
art. 6 pkt.1 lit. c RODO
6. – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze.

7. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych
umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w
szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja
postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 PZP. Zasada jawności ma
zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których
mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art.
78 ust. 1 i 4 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia
publicznego przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy.
9. Posiada Pani/Pan prawo:
1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75
PZP, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o
udzielenie zamówienia;
2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 PZP
wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania
oraz jego załączników;
3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów,
w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3
PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia.
10. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym również profilowaniu.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
13. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z PZP.
14. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku
informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i
które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w
postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których
mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
ROZDZIAŁ IX Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenów zamieszkałych, gromadzonych w pojemnikach lub workach na terenie

Gminy Mieszkowice w 2022r. oraz wyposażenie nieruchomości
i worki na odpady gromadzone w sposób selektywny.
2. Kod CPV:
90533000 usługi gospodarki odpadami
90512000 usługi transportu odpadów;
3. Szacunkowa ilość odpadów:
– 1575 Mg odpady zmieszane
- 525 Mg odpady gromadzone w sposób selektywny
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

w pojemniki

ROZDZIAŁ X Wymagania w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie stosunku pracy
1.

2.

3.

Zgodnie z art. 438 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w
okresie trwania umowy - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy - osób wykonujących przedmiot zamówienia w zakresie:
a) kierowania pojazdami przeznaczonymi do transportu odpadów,
b) załadunku odpadów.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności wskazane w punkcie 2.1. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
c)
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane przez
Zamawiającego z poniżej wymienionych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1. czynności w trakcie
realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion
i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy

4.

5.

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników) oraz Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), dalej „RODO”. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;
c)
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania;
d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych.
Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1. czynności
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej we wzorze umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów
w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1. czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

ROZDZIAŁ XI informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214
ust. 1 pkt 7 i 8, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214
ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ XII informacja o przedmiotowych środkach dowodowych
Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

ROZDZIAŁ XIII Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2
pkt 2 ustawy pzp
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

ROZDZIAŁ XIV Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w terminie od 01.01.2022r.
do 31.12.2022r.
ROZDZIAŁ XV Informacje o warunkach udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1)

zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności do
występowania w obrocie gospodarczym jeżeli wykonawca prowadzący działalność
gospodarczą lub zawodową jeśli przedłoży wraz z ofertą dokument
potwierdzający że jest wypisany do jednego z rejestrów zawodowych lub
handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
(dotyczy: wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), do którego powinny być
wpisane podmioty prowadzące działalność gospodarczą w określonej formie
prawnej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
czyli spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi).Zamawiający żąda wpisu
do odpowiedniego rejestru wyłącznie od wykonawców prowadzących działalność
gospodarczą lub zawodową)

2)

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli wykaże,
że posiada:
a) aktualny wpis do Rejestru BDO prowadzonego przez właściwego Marszałka
Województwa na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) w zakresie podmiotów
transportujących odpady, w zakresie kodów odpadów komunalnych, objętych
przedmiotem zamówienia
b) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez
Burmistrza Mieszkowic, w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia na
podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888),
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
wymóg posiadania w/w uprawnień dotyczy wspólnie Wykonawców.

3)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca
wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż
150.000,00 zł oraz
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż
1.000.000,00 zł.

4)

zdolności technicznej lub zawodowej:
a) zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne
i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli
wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługę główną, polegającą na
odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, wykonywaną w sposób
ciągły w okresie co najmniej 12 pełnych następujących po sobie miesięcy,
o minimalnej masie odpadów komunalnych:
 zmieszanych 1000 Mg. oraz
 zebranych selektywnie 100 Mg
O wartości co najmniej 800.000,00 zł potwierdzone dowodami na należyte
wykonanie.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co
najmniej jeden z wykonawców w całości.
b) dysponuje lub będzie dysponował wyposażeniem umożliwiającym odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w ilości co najmniej:
 dwóch pojazdów specjalistycznych przystosowanych do odbioru
zmieszanych odpadów,
 dwóch pojazdów, przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych oraz
 jednego pojazdu przystosowanego do odbierania odpadów bez funkcji
kompaktującej.

ROZDZIAŁ XVI Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108

1. Zgodnie z art. 108 ust. 1, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art.
299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego,
lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
ROZDZIAŁ XVII Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

ROZDZIAŁ XVIII Wykaz podmiotowych środków dowodowych
A. DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziałach XV i XVI SWZ
(załącznik nr 2 do SWZ)
Wykonawca składa oświadczenie na formularzu JEDZ. JEDZ stanowi dowód
potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, na dzień składania ofert oraz stanowi dowód tymczasowo
zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane
w rozdziale XVIII część B SWZ.
Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
JEDZ składają odrębnie:
a) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w
jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu;
b) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
c)
podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
podwykonawcy (jeżeli Zamawiający weryfikuje podstawy wykluczenia w
odniesieniu do podwykonawcy).
Wykonawca sporządzi oświadczenie JEDZ za pośrednictwem:
- przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez stronę internetową
https://espd.uzp.gov.pl/ lub
- za pośrednictwem innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które
umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.
Instrukcja wypełniania formularza JEDZ znajduje się na stronie internetowej
Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelnianiaJEDZ-ESPD.pdf
Celem ułatwienia wykonawcy sporządzenia JEDZ Zamawiający przygotował
formularz JEDZ (załącznik nr 2 do SWZ), w formacie pliku DOC, który zamieścił na
stronie prowadzonego postępowania. Formularz JEDZ, wstępnie przygotowany
przez Zamawiającego, zawiera tylko pola wskazane przez Zamawiającego. W

przypadku gdy wykonawca korzysta z możliwości samodzielnego utworzenia
nowego formularza JEDZ/ESPD, aktywne są wszystkie pola formularza. Należy je
wypełnić w zakresie stosownym do wymagań określonych przez Zamawiającego w
przedmiotowym postępowaniu. Przy wszystkich podstawach wykluczenia domyślnie
zaznaczona jest odpowiedź przecząca. Po zaznaczeniu odpowiedzi twierdzącej
wykonawca ma możliwość podania szczegółów, a także opisania ewentualnych
środków zaradczych podjętych w ramach tzw. samooczyszczenia.
Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub
art. 109 ust. 1 pkt 2–10 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli
udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi
przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi
organami, w tym organami ścigania lub Zamawiającym;
c)
podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności:
 zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
 zreorganizował personel,
 wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i
odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub
standardów.
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.
2. Pełnomocnictwo
a) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów
rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika,
powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym
zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania
umowy;
b) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument
pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców
należy załączyć do oferty;
c)
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w
szczególności wskazanie:
 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,



d)

wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
 ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D JEDZ, w tym, jeśli jest to wiadome,
podać firmy podwykonawców.

Wymagana forma:
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się również przedłożenie
elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby
posiadającej uprawnienia notariusza.
3. Formularz oferty
( załącznik nr 1 do SWZ)
Wymagana forma:
Formularz musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym pod rygorem nieważności
4. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(załącznik nr 9 do SWZ)




Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których
tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub
usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są
zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Wymagana forma:
Formularz musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców
zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla
formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego
(załącznik nr 7 do SWZ)
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa
w szczególności:





zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wymagana forma:
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców
zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla
formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
6. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa
W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą
zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich
informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913).
Wymagana forma:
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców
zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla
formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
7. Oświadczenie o grupie kapitałowej
(załącznik nr 10 do SWZ)
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie
oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej.
Wymagana forma:
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców
zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla
formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

8. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu
(załącznik nr 4 do SWZ) o którym mowa w rozdziale XVI SWZ w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b)
art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c)
art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
Wymagana forma:
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców
zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla
formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

B. DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE

Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków
dowodowych:

1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), do którego powinny być wpisane podmioty
prowadzące działalność gospodarczą w określonej formie prawnej lub Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli spis przedsiębiorców będących osobami
fizycznymi. (ważność dokumentu – 6 miesiąc). Zamawiający żąda wpisu do odpowiedniego
rejestru wyłącznie od wykonawców prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową.
2. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku składania oferty wspólnej ww.
oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w
ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww.
dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
3. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez zamawiającego
4. Wykaz usług (załącznik nr 6 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania i
podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
potwierdzających, że te wykazane usługi zostały wykonane należycie.

Wykaz musi zawierać co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia (co najmniej 1 usługę odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych wykonaną na rzecz właścicieli nieruchomości zamieszkałych w
sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o łącznej masie minimum 1000 Mg
odpadów zmieszanych i 100 Mg odpadów zebranych selektywnie) o wartości co najmniej
800.000,00 zł potwierdzone dowodami na należyte wykonanie.
(Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty).
5. Wykaz narzędzi (załącznik nr 5 do SWZ), wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych
dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o
podstawie do dysponowania zasobami.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:
 dwa pojazdy specjalistyczne przystosowane do odbioru zmieszanych
odpadów,
 dwa pojazdy, specjalistyczne przystosowane do odbierania selektywnie
zebranych odpadów komunalnych
 jeden pojazd, specjalistyczny przystosowany do odbierania odpadów bez
funkcji kompaktującej.
Ponadto wszystkie w/w pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, winny być trwale i
czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i nr telefonu) winny być zarejestrowane,
dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do
ruchu.

6. Wykaz uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli wykaże, że posiada:
a) aktualny wpis do Rejestru BDO prowadzonego przez właściwego Marszałka
Województwa na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.
U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) w zakresie podmiotów transportujących odpady, w zakresie
kodów odpadów komunalnych, objętych przedmiotem zamówienia
b) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza
Mieszkowic, w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia na podstawie ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888),
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg
posiadania w/w uprawnień dotyczy wspólnie Wykonawców.
Wymagania formalne:
 Wszystkie dokumenty składane na wezwanie muszą być złożone w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.











Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw
wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn.zm.).
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które
znajdują
się
w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy PZP,
Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 i 3
ustawy PZP (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu
określonych
przez
Zamawiającego),
korzysta
z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzenie Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy.

ROZDZIAŁ XIX Wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek
wniesienia wadium
1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł
(słownie: piętnaście tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. 16.12.2021 godz. 10:00 i
utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków,
o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 310 ze zm.).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
zamawiającego: 12 9370 1033 0200 0475 2002 0010 z adnotacją: „Wadium – Nr sprawy:
GP.271.10.2021”. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za
wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3
pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci
elektronicznej.
6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i
bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego, zobowiązanie gwaranta
(poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 98 ust. 6 PZP. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania
gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
ROZDZIAŁ XX Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach
technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej
1. Informacje ogólne
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami odbywa się przy użyciu:
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
ESP: Urząd Miejski w Mieszkowicach, 74-505 Mieszkowice, ul. Fryderyka Chopina 1,
/ji3m439kt4/SkrytkaESP
oraz poczty elektronicznej gp.srodowisko@mieszkowice.pl
Natomiast złożenie oferty jest możliwe wyłącznie poprzez ePUAP przy użyciu systemu
miniPortal.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
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 systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej (ePUAP). Instrukcje dotyczące korzystania z systemu miniPortal – ePUAP,
dostępna jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje, natomiast Regulamin
korzystania
z
systemu
miniPortal
dostępny
jest
pod
adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”
wynosi 150 MB. Natomiast, maksymalny rozmiar wiadomości wysyłanych / odbieranych
przez zamawiającego poprzez e-mail wynosi: 50 MB.
5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

6) Zamawiający przekazuje link do postępowania wszczętego na platformie miniPortal oraz
ID postępowania jako załącznik nr 10 do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można
wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję
„Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
2. Wymagania techniczne
1) W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika
urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie
Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz
kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z
kodowaniem UTF-8,
oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera
i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego
mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego,
ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru
czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym
dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie
doręczenia.
2) System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0
Mozilla Firefox od wersji 15 Google Chrome od wersji 20 Microsoft Edge
3. Dodatkowe wymagania dotyczące korespondencji:
1) Przy przekazywaniu korespondencji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
wykonawca zapewnia gotowość odbioru i odczytania co najmniej plików w formacie *.pdf.
2) W przypadku kompresji plików, zamawiający wskazuje format z rozszerzeniem .zip, lub
.7Z, które widnieją w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych ( t.j. Dz. U. 2017 poz. 2247),. Zamawiający dopuszcza również format
.rar3.
3) Zamawiający wskazuje formaty danych, w szczególności wśród wskazanych w
Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych ( t.j. Dz. U. 2017 poz. 2247), w
jakich wykonawca powinien złożyć ofertę oraz pozostałe wymagane oświadczenia i
dokumenty: *.pdf, *.jpg (.jpeg), *.doc, *.docx, *.odt, *.ods, *.txt, lub *.xls4 ze szczególnym
wskazaniem na .pdf. Złożenie przez wykonawcę oferty, oświadczeń i dokumentów w innym
formacie, będzie stanowić podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6)
ustawy Pzp:
„Art. 226 ust.1. pkt 6) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub
przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi
sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
określonymi przez zamawiającego”.

Powyższy wymóg nie dotyczy dokumentów niewystawianych przez upoważnione podmioty,
takich jak zaświadczenia z ZUS, US i KRK – wystawione w postaci elektronicznej. Dokumenty
te, wykonawca przedkłada zamawiającemu w oryginale.
4) Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2452), dokumenty
elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:
a) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a
także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym
nośniku danych;
b) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez
wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
c) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
d) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu
zapisanych informacji.
5) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż oferta, podmiotowe i przedmiotowe
środki dowodowe, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w
formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2452).
6) Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2452), środki
komunikacji elektronicznej w postępowaniu służące do odbioru dokumentów
elektronicznych zawierających oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy,
podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4
ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki
dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oraz
informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 11 ust. 1 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2452), umożliwiają identyfikację podmiotów
przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich
odbioru.

ROZDZIAŁ XXI Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami
Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:
1) Iwona Kuszaj tel. 91 4666 925, gp.inwestycje@mieszkowice.pl
2) Mirosław Łucenko tel. 91 4666 926, gp.srodowisko@mieszkowice.pl

ROZDZIAŁ XXII Opis sposobu przygotowania oferty
1.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej
niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.
2. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim.
3.Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w formie elektronicznej (w formacie
danych: doc, .docx, .rtf, .pdf, (pliki kompresować należy do formatu ZIP) oraz pod rygorem
nieważności podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez
dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi
certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w
ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j.
Dz.U. z 2020 r., poz. 1173 ze zm.)..
4. Oferta powinna być podpisana przez upoważnioną osobę pod rygorem jej nieważności. Za
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się: osoby
wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych; osoby wykazane w
zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; osoby legitymujące się
odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, których mowa powyżej.
Wykonawca
składa
ofertę
za
pośrednictwem
systemu
miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl.
5. Instrukcja użytkowania systemu miniPortal dostępna jest na stronie:
https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal w linku „nowa instrukcja obsługi”.
6. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, pod
którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby upoważnione
do reprezentowania wykonawcy.
8 Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami,
wskazanymi w rozdziale XVIII część A SWZ
9 Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.
ROZDZIAŁ XXIII Sposób obliczenia ceny
1. Cena oferty ma być podana w złotych polskich. Cena – należy przez to rozumieć cenę w
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach
towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178).
(Cena – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest
obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od
towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż
towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem
akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową).

2. Wykonawca w Formularzu ofertowym zadeklaruje cenę za odbiór i zagospodarowanie
1 Mg odpadów zmieszanych oraz 1 Mg odpadów zebranych selektywnie od mieszkańców
Gminy Mieszkowice.
3. Łączna wartość oferty brutto zostanie ustalona jako iloczyn szacunkowej ilości
przewidzianych do odbioru i zagospodarowania odpadów od mieszkańców (1650 Mg
odpadów zmieszanych i 550 Mg odpadów zebranych selektywnie)
4. Cena za odbiór 1 Mg odpadów ma charakter ryczałtowy, tj. pozostaje niezmienna przez
cały okres realizacji umowy. W cenie tej, należy skalkulować wszystkie koszty i czynności
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także
oddziaływanie innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia za 1 Mg odbioru i zagospodarowania
poszczególnych odpadów.
W związku z powyższym zalecane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe
sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.
5. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następować będzie w okresach
miesięcznych.
6. Należne Wykonawcy wynagrodzenie ustalone zostanie jako iloczyn faktycznej masy
odebranych odpadów od mieszkańców i ceny podanej w ofercie za 1 Mg odbioru i
zagospodarowania tych odpadów netto + podatek VAT.
7. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego,
określone w dokumentach zamówienia, przy zastosowaniu polskich norm oraz wymogów
nakładanych przez obowiązujące przepisy prawa.
8. Zamawiający wymaga aby cenę oferty oraz wszystkie wartości w PLN zaokrąglić do dwóch
miejsc po przecinku, przy czym końcówkę poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówkę 0,5
grosza i wyższą zaokrągla się do 1 grosza.
9. Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek.
10. Rozliczenie wykonanych robót dokonane będzie w złotych polskich.
11. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
12. Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
Jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pieniężnym RP i nie jest
możliwe wyliczenie ceny końcowej, jeśli komponenty ceny (ceny jednostkowe) są określone
za pomocą wielkości mniejszych niż 1 grosz.
Wartości kwotowe ujęte jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym
miejscu po przecinku, w odniesieniu do nieistniejącej wielkości w polskim systemie
monetarnym powodują, że tak wyrażona cena usługi dla powszechnego obrotu
gospodarczego jest niemożliwa do wypłacenia. Nie można kogoś realnie zobowiązać do
zapłaty na jego rzecz kwoty niższej niż jeden grosz. Tym samym, ceny jednostkowe,
stanowiące podstawę do obliczenia ceny oferty, muszą być podane z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Jeżeli oferta będzie zawierała ceny jednostkowe wyrażone jako
wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, zostanie
odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp.
13. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

14. Cenę oferty/ceny jednostkowe należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia
wykonawcy za prawidłowe wykonanie umowy.
15. Cena ofertowa/ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty a
także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji
przedmiotu umowy, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawierania umowy.
16. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
17. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą
miałby obowiązek rozliczyć.
W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
Zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.
Informację w powyższym zakresie wykonawca składa w formularzu oferty. Brak
złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u
Zamawiającego.
ROZDZIAŁ XXIV Sposób oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.12.2021 r. o godz. 10:00
2. Złożenie oferty
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty wykonawca
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
4) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
5) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z
2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je
w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
6) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, w formie
elektronicznej (opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym), a następnie
zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
7) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
8) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany
w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu
9) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
10) W zależności od formatu podpisu (np. PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny) wykonawca składa podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem
podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny)
11) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem
zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w
aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
12) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację
podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających
się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
13) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem
podpisywanym.
14) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i
kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
15) Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował
możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
16) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast
SHA1.
4. UWAGA! Zamawiający zaleca, aby wykonawcy składali oferty co najmniej na kilka godzin
przed upływem terminu składania ofert, aby ewentualne problemy techniczne związane z
funkcjonowaniem ePUAP-u nie uniemożliwiły złożenia ofert w wyznaczonym terminie.
ROZDZIAŁ XXV Termin otwarcia ofert
1. W związku z powyższym, zamawiający informuje, że zamierza dokonać otwarcia ofert
16.12.2021 r. o godz. 10:30
2.Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż
następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego
po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie
pliku do odszyfrowania.

4. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku
awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym
przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
5. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
6. Dodatkowe informacje dotyczące otwarcia ofert:
1) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
2) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały
otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
3) W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, zamawiający udostępnia informacje, o
których mowa w pkt 2) lit b), niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo
unieważnieniu postępowania – zapis ten nie dotyczy niniejszego postępowania.
ROZDZIAŁ XXVI Termin związania z ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do 15.03.2022r.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą odbywa się zgodnie z zapisami art. 220 Ustawy PZP.
ROZDZIAŁ XXVII Opis kryterium oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i
sposobu oceny ofert
1. Kryterium oceny ofert stanowi:
Lp.
Nazwa kryterium
1
Cena
2
Liczba organizowanych akcji zbiórek odpadów
wielkogabarytowych
3
Liczba zadeklarowanych przez Wykonawcę,
pracowników zatrudnionych przy realizacji
zamówienia

Waga
60%
20%
20%

2. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny
ofert:
1) Cena (C) - waga 60% (maksymalnie 60 pkt).
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C):
Cena najniższa
------------------------------------- x 60
Cena oferty ocenianej
2) Liczba organizowanych akcji zbiórek odpadów wielkogabarytowych (A) – waga 20%
(maksymalnie 20 pkt.)

Sposób przyznania punktów w kryterium „liczba organizowanych akcji zbiórek odpadów
wielkogabarytowych” (A)
a) jeżeli Wykonawca zaoferuje w okresie trwania umowy 2 akcje zbiórek odpadów
wielkogabarytowych
0 pkt.
b) jeżeli Wykonawca zaoferuje w okresie trwania umowy 3-5 akcje zbiórek odpadów
wielkogabarytowych
10 pkt.
c) jeżeli Wykonawca zaoferuje w okresie trwania umowy 6 lub więcej akcji zbiórek odpadów
wielkogabarytowych
20 pkt.
Jedna akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych obejmuje odbiór ww. odpadów
bezpośrednio od właścicieli nieruchomości z wszystkich miejscowości położonych na terenie
gm. Mieszkowice oraz transport do Regionalnej instalacji wskazanej w PGO dla woj.
Zachodniopomorskiego w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca musi zaoferować
minimum 2 akcje zbiórek odpadów wielkogabarytowych w trakcie trwania umowy.
3) Liczba zadeklarowanych przez Wykonawcę, pracowników zatrudnionych przy realizacji
zamówienia (P)– waga 20 % (maksymalnie 20 pkt).
Sposób przyznania punktów w kryterium „liczba zadeklarowanych przez Wykonawcę,
pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia” (P):
a) jeżeli Wykonawca zatrudni do realizacji zamówienia 3 osoby lub mniej otrzyma 0 pkt.
b) jeżeli Wykonawca zatrudni do realizacji zamówienia 4-5 osób otrzyma 10 pkt.
c) jeżeli Wykonawca zatrudni do realizacji zamówienia 6 osób lub więcej otrzyma 20 pkt.
Komisja przetargowa oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów.
S=C+A+P
3. Największa ilość punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za
najkorzystniejszą.
ROZDZIAŁ XXVIII Projektowanie postanowienia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy) stanowią załącznik nr 8 do SWZ.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych
postanowień umowy.
3. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy.
4. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym
w ofercie.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we wzorze
umowy.

6. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.
ROZDZIAŁ XXIX Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek jego wniesienia
1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane
będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 2 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości
przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru
wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.:
 pieniądzu;
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem
pieniężnym;
 gwarancjach bankowych;
 gwarancjach ubezpieczeniowych;
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art.
450 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności
za częściowo wykonane świadczenia.
5. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy
Pzp.
6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 100% w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;
7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego: 12 9370 1033 0200 0475 2002 0010
W tytule przelewu należy wpisać „Zabezpieczenie – nr sprawy: GP.271.10.2021”
8. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w
formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu
podpisania umowy – do chwili jej podpisania.
9. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana
przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
10. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres
nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
11. W przypadku nieprzedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niż w pieniądzu Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Wypłata, o której mowa w pkt 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.
13. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać:
- nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub
poręczenia) oraz adresy ich siedzib,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
- kwota gwarancji lub poręczenia,
- termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia,
począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt
10 powyżej,
- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty
zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową,
- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku, o którym mowa w pkt
10 i 11 tj. w przypadku nieprzedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej
na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niż w pieniądzu, jeżeli wykonawca skorzystał z możliwości wniesienia
zabezpieczenia na okres nie krótszy niż 5 lat, a okres, na jaki miało zostać wniesione
zabezpieczenie, jest dłuższy od tego okresu.
ROZDZIAŁ XXX Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu
i terminie zawarcia umowy.
2. Wykonawca przed zawarciem umowy:
- poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie
Zamawiającego,
- wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
- przedłoży Zamawiającemu dokumenty o których mowa w ppkt 3. i 4. poniżej.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie
określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania
dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa,
nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla danego zadania
zobowiązany jest nie później niż w dniu podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejsza niż 1 000 000,00 zł (słownie: milion złotych 00/100).
5.Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie
potraktowane przez Zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6

pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało zatrzymaniem przez Zamawiającego wadium wraz z
odsetkami.
ROZDZIAŁ XXXI Wykaz załączników do SWZ
1. załącznik nr 1 – formularz ofertowy
2. załącznik nr 2 – wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z
postępowania i spełnienia warunków udziału w postepowaniu (JEDZ)
3. załącznik nr 3 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
4. załącznik nr 4 – oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
5.załącznik nr 5 – wykaz narzędzi
6. załącznik nr 6 – wykaz usług
7. załącznik nr 7 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
8. załącznik nr 8 – projekt umowy
9. załącznik nr 9 – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia
10. załącznik nr 10 – wzór informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej
11. załącznik nr 11 – informacje niezbędne do złożenia oferty

