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Ogloszenie o zam6wlenlu
Uslugi

Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w / w podzlale na dwa zadania/.

1,1,) Rola zamawlaJqcego

Postgpowanie prowadzone jest samodzielnie Wzez zamawiajqcego

'1.2.) Nazwa zamawiaJ4cego: Pzedsiqbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp.z o.o.

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 390558659

'1.5) Adres zamawiajqcego

'l,5.1.) Ulica: D4browskiego 2

1.5.2,) MiejscowoS6: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-1 00

1.5.4,) Wojew6dztwo: dolno5lqskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: P1516 - Legnicko-glogowski

1.5.7,) Numer telefonu: +48 8r']62911

1.5.8.) Numer faksu: +48 846 29 60

1.5.9.) Adres poczty e!6ktronicznej: pgm@pgm-polkowice.com.pl

1.5,10.) Adres strony lnternetowe, zamawiaj4cego: www.pgm-polkowice.com.pl

1.6,) Rodzaj zamawlajqcego: Zamawiaj4cy publiczny - osoba prawna, o kt6rej mowa w art.4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

'1.7.) Przedmiot dzlalalnogci zamawlaj4cego: 096lne uslugi publiczne

2.1.) Ogloszenie dotyczy:

Zam6wienia publicznego

2.2.) Ogtoszenie dotyczy uslug spolecznych i innych szczeg6lnych uslug: Nie

2.3.) Nazwa zam6wionia albo umowy ramowej:

Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w / w podziale na dwa zadania/.

2.4.) ldentyfikator postepowania: ocds-148610-3efb6247-991f-11eb-90e5-2aec432e2be5

2.5.) Numer ogloszenlal 2021 IBZP 00030621 /01

2.6.) Wersja ogloszenia: 01

2.7.1 Data ogloszenia: 2021 -04-1 2 08:59
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2,8.) Zam6wienie albo umowa ramowa zostaly ujqte w planie postepowali: Nie

2,11.1 O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig wylqcznie wykonawcy, o kt6rych mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.1 Czy zam6wienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unli EuropeJskleJ: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam6wienia wraz z podstawq prawnq

Zam6wienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: arl.275 pkt 1 ustawy

3.1,) Adres strony internetowej prowadzonego postqpowania
www.pgm-polkowice.com.pl

3,2,) ZamawiajEcy zastrzega dostqp do dokument6w zam6wienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiqzanl s4 do skladania ofert, wniosk6w o dopuszczenie do udzlalu w
postQpowaniu, o6wiadczeri oraz innych dokument6w wytqcznie pzy uiyciu Srodk6w
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) lnformacje o 6rodkach komunikacji elektronicznej, prry uiyciu kt6rych zamawiajqcy bqdzie
komunikowal siq z wykonawcami - adres strony int€rnetowej: Komunikacja w postQpowaniu o

udzielenie zam6wienia, w tym skladanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument6w lub

o5wiadczeri migdzy Zamawiajqcym a Wykonawcq odbywa siq przy u2yciu Srodk6w komunikacji
elektronicznej, tj.:
a) Aplikacja internetowa JOSEPHINE (informacja o postepowaniu, szyfrowanie oferty, formulaze do

komunikacji, SKLADANIE OFERT) https://josephine.proebiz.com/pl/
b) poczty elektronicznej e-mail: pgm@pgm-polkowice.com.pl (korespondencja opr6cz Ofert)'
jak r6wnie2 przy u2yciu:
c) Platformy e-Zam6wienia httpsJ/ezamowienia.gov.pl/pl/ (Ogloszenie o zam6wieniu, informacje o
postepowaniu)
d) strony internetowej prowadzonego postQpowania

https://bip.pgm-polkowice.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczqce korespondencji elektronicznej:Aby
bezproblemowo kotzysta| z systemu JOSEPHINE, konieczne jest kozystanie z komputera
podl4czonego do intemetu i pzeglqdarki internetowej. Szczegolowe informacje dotyczace wymagan
technicznych znajdujq siq pod adresem:
https://store.proebiz.com/docs/josephine/plAlVymagania-techniczne-sw-JOSEPHlNE.pdf

3.8.) Zamawiaj4cy wymaga sporz4dzenia i pzedstawienia ofert przy uiyciu nazqdzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzQdzi, kt6re nie
sq og6lnie dostqpne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elelilroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Jezyki, w jakich mogE byd sporzqdzane dokumenty skladane w postepowaniu:

oolski

3.15.) RODO (obowiazek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 l<\Nietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w
zwiqzku z pzetwazaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego pzeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46ME (og6lne rozpozqdzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 mai,a 2016
r., str. 1;zwanym dalej ,,RODO") informujemy, 2e:administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Pzedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. z siedzibqw Polkowicach, ul. Dqbrowskiego 2, 59-
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100 Polkowice;inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiqbiorstwie Gospodarki Miejskiej Sp.

z o.o. z siedzibqw Polkowicach pzy ul. Dqbrowskiego 2 jest Pani Mazena Kasperowicz , kontakt:

iod@pgm-polkowice.com.pl, lub korespondencyjnie na adres Przedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej
Sp. z o.o. ul. Dqbrowskiego 2 , 59-100 Polkowice;
Pani/Pana dane osobowe pzetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwiqzanym
z pzedmiotowym postQpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego, zgodnie z niniejsze
SWZ.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdq osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona
zostanie dokumentacja postqpowania w oparciu o art.74 ustawy PzpPani/Pana dane osobowe
pzechowywane bgdq pzez odpowiedni okres wynikajqcy z pzepis6w prawa, dotycz4cy obowi4zku
archiwizacji dokument6w (art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zam6wiefi publicznych oraz Rozpozqdzenie
Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych

rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w
zakladowych); zgodnie z art. 269 ust. 3 ustawy Pzp okres pzechowywania danych osobowych
zamieszczanych w Biuletynie Zam6wieri Publicznych okre6la Prezes Urzqdu Zam6wieh
Publicznych;obowiqzek podania pzez Pani4lPana danych osobowych bezpo5rednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym z udzialem
w postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych
wynikajqz ustawy Pzp.w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedq podejmowane

w spos6b zautomatyzowany, stosownie do aft. 22 RODO.posiada Pani/Pan:na podstawie art. 15

RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych (w przypadku, gdy skozystanie z
tego prawa wymagaloby po stronie administratora niewsp6lmiernie du2ego wysilku mo2e zostai
Pani/Pan zobowiqzana do wskazania dodatkowych informacji majqcych na celu sprecyzowanie
2qdania, w szczeg6lno6ci podania nazwy lub daty postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego

lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakoriczonego postQpowania o udzielenie
zam6wienia);na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skozystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowai zmianqwyniku postqpowania o udzielenie
zam6wienia publicznego ani zmianq postanowiei umowy w zakresie niezgodnym z ustaw4 Pzp oraz
nie moze narusza6 integralno5ci protokolu oraz jego zalqcznik6w);na podstawie art. 18 RODO prawo

zadania od administratora ograniczenia pzetwazania danych osobowych z zasttzezeniem
przypadk6w, o kt6rych mowa w art. 18 ust.2 RODO (prawo do ograniczenia pzetwazania nie ma

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia kozystania ze Srodk6w ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa2ne wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa czlonkowskiego); ponadto, wystqpienie z 2qdaniem
ograniczenia ptzebuatzania nie ogranicza pzetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia
postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna PanilPan,2e
pzetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie pzysluguje Pani/Panu:
w zwiqzku z arl. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych;
prawo do pzenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art.21 RODO prawo spzeciwu, wobec pzetwarzania danych osobowych, gdy2
podstawa prawn qprzetvtarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

4.1 .1.) Przed wszczqciem postepowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1 .2.) Numer referencyjny: Nr sprawy 1/2021

4.1.3.) Rodzaj zam6wienia: Uslugi

4.1,4,1 Zamawialecy udziela zam6wienia w czq$clach, z kt6rych ka2da stanowi przedmiot
odrqbnego postgpowania: Tak

4.1.8.) Moiliwe jest skladanie ofert czqsciowych: Tak

4,1.9.) Liczba czesci: 2
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4.1.10.) Oferte mo2na sklada6 na wszystkie czesci

4.1.11.1Zamawiajqcy ogranicza liczbg czq6ci zam6wienia, kt6rE moina udzieli6 jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiajqcy uwzglednia aspekty spoleczne, Srodowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zam6wienia: Nie

4.2. Informacje szczeg6lowe odnoszqce siq do przedmiotu zam6wienia:

C2956 1

4.2.2.1 Kr,6tki opis przedmiotu zam6wienia

Zadanie nr 1 :Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w:
a) z czyszczenia ulic i plac6w kod 20 03 03
b) ze studzienek kanalizacyjnych kod 20 03 06
c) skratki kod 19 08 01

d)zawarto6ci piaskownik6w kod 19 08 02
e) opakowania z papieru i tektury kod 15 01 01

f) opakowania ze szkla kod 1 5 01 07
g) opakowania z tworzy\iv sztucznych kod 15 01 02 lub zmieszane odpady opakowaniowe kod 15

01 06
h) odpady ulegajqce biodegradacji kod 20 02 01,
i) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne kod 20 03 01

4.2.6.) Gl6wny kod CPV: 90500000-2 - Uslugi zwi4zane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

9051 't000-2 - Uslugi wywozu odpad6w

90512000-9 - Uslugi transportu odpad6w

90513000-6 - Uslugi obr6bki i usuwania odpad6w, kt6re nie sqniebezpieczne

4.2.8.) Zam6wienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam6wienia albo umowy ramowej: 12 miesiace

4.2.1'l,l Zamawiajecy przewiduje wznowienia: Nie

4,2.13.1Zamawiajqcy przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam6wiefi na
podobne uslugi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.1Przedmiot, wielkosd lub zakres oraz warunki zam6wieri na podobne uslugi lub roboty
budowlane Zamawia.jqcy przewiduje mo2liwo5d udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa w art. 214 ust. 1

pkt 7 ustawy Pzp, polegajqcych na powt6zeniu podobnych uslug, kt6rych warto5c stanowii bqdzie nie

wigcej ni2 50% wartosci zam6wienia podstawowego, Powy2sze zam6wienie udzielane bedzie moglo
byc w okresie 3lat od dnia udzielenia zam6wienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy
zam6wienia w pzypadku konieczno6ci wykonania powt6rzenia podobnych do udzielonych uslug.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos6b oceny ofert: 1 . Przy wyboze najkozystniejszej oferty Zamawiajqcy bedzie sie
kierowal nastgpujqcymi kryteriami oceny ofert:
1) kryterium K1 :60 % -,,cena oferty brutto "
2) kryterium K2:40oh -,,warunki platnoSci"
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4.3.2.) Spos6b okreSlania wagi kryteri6w oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakosciowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki platnoSci

4.3.6.) Waga:40,00

4.3.10.) Zamawiajqcy okre5la aspekty spoleczne, Srodowiskowe lub innowacyjne, i4da etykiet
lub stosuje rachunek koszt6w cyklu iycia w odniesleniu do kryterium oceny ofert: Nie

Czq56 2

4.2.2.1 Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia

Zadanie nr 2 :

Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w:
a) inne oleje silnikowe, pzekladniowe ismarowe kod 13 02 08' .

4.2.6.) Gl6wny kod CPV: 90500000-2 - Uslugi zwiqzane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

9051 1000-2 - Uslugi wywozu odpadow

90512000-9 - Ustugi transportu odpad6w

4.2.8.) Zam6wienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam6wienia albo umowy ramowej: 12 miesiEce

4.2.11.1 Zamawiajqcy przewiduje wznowienia: Nie

4,2,13.1Zamawiajqcy przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam6wief na
podobne uslugi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.1Pnedmiot, wielko56 lub zakres oraz warunki zam6wief na podobne uslugi lub roboty
budowlane Zamawiajqcy przewiduje mo2liwo66 udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa w art. 214 ust. 1

pkt 7 ustawy Pzp, polegajqcych na powtorzeniu podobnych uslug, kt6rych wartoSC stanowii bgdzie nie
wigcej ni2 50% wartosci zam6wienia podstawowego. Powy2sze zamdwienie udzielane bqdzie moglo
byi w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam6wienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy
zam6wienia w pzypadku konieczno5ci wykonania powt6rzenia podobnych do udzielonych uslug.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1,) Spos6b oceny ofert: Przy wyborze najkozystniejszej oferty Zamawiajqcy bqdzie siq kierowal
nastgpujqcymi kryteriami oceny ofert:
1) kryterium Kl : 60 % -,,cena oferty brutto,,
2) kryterium K 2 :40o/o - ,,warunki pfatnoSci"

4.3.2.) Spos6b okreSlania wagi kryteri6w oceny ofert: Procentowo
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4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako5ciowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4,3,6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3,5.) Nazwa kryterium: warunki platnoSci

4.3.6.) Waga:40,00

4.3.10.) Zamawiaj4cy okre6la aspekty spoleczne, Srodowiskowe lub innowacyjne, iqda etykiet
lub stosuje rachunek koszt6w cyklu *ycla w odniesieniu do kryterlum oceny ofert: Nie

5.1.) Zamawiajqcy przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzialu w postgpowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk6w udzialu w postepowaniu.
O udzielenie zam6wienia mogq ubiegaC siq Wykonawcy, kt6zy spelniaj4 warunki
dotyczqce:l.uprawniei do prowadzenia okreSlonej dzialalno$ci gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrgbnych przepis6w:
Wykonawca spelni warunek je2eli wyka2e:
a) oswiadczeniem, 2e Wykonawca posiada wpis do Rejestru podmiot6w wprowadzajacych
produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujqcymi odpadami , z wyszczeg6lnieniem
odoad6w o kodach:
-na zadanie 1:

kod 15 01 01 - opakowania z papieru itektury,
kod 15 01 07- opakowania ze szkla,
kod 15 01 02 - opakowania z twozyw sztucznych
lub zmieszane odpady opakowaniowe kod 15 01 06,
kod 20 02 01 - odpady ulegajqce biodegradacji,
kod 20 03 01-niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powstale z budynk6w,
kod 20 03 06 ze studzienek kanalizacyjnych
kod 20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i plac6w,
kod 19 018 01 skratki ,

kod 19 08 02 zawarto6ci piaskownik6w
na zadanie 2'.

kod 13 02 08 inne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe

b) aktualnq decyzjq w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpad6w:
na zadanie 1 .:

kod 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,
kod 15 01 07- opakowania ze szkla,
kod 15 01 02 - opakowania z twozyw sztucznych lub zmieszane odpady opakowaniowe kod 15

01 06, 20 02 01 - odpady ulegajAce biodegradacji,
kod 20 03 01-niesegregowane zmieszane odpady komunalne powstale z budynk6w, z teren6w
zielonych, 20 03 06 ze studzienek kanalizacyjnych ;

kod 20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i plac6w,
kod 19 08 01 skratki,
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kod 19 08 02 zawartoSci piaskownik6w
na zadanie 2.'.

kod 13 02 08 inne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe

c) o6wiadczeniem, Ze po odebraniu w/w odpad6w, bqdq one'odzyskane lub unieszkodliwione w
sposob i w miejscu okre6lonym w w/w decyzji
2.zdolnoSci technicznej lub zawodowej
Wykonawca spelni warunek je2eli:
a) wyka2e, 2e w okresie ostatnich 3 lat pzed uptywem terminu skladania ofert, a je2eli okres
prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wykonal naleZycie co najmniej 2 uslugi
zgodne z przedmiotem zam6wienia, polegajqce na odbiorze i zagospodarowaniu odpad6w o
l4cznej warto3ci co najmniej 200 000 zl ( dla zadania 'l )

b) wyka2e dysponowanie co najmniej jednym punktem odbioru odpadow bgd4cych przedmiotem

zamdwienia usytuowanym w odleglo3ci nie wiQkszej ni2 10 km od siedziby Zamawiajqcego tj.
Polkowice ul. D4browskiego 2 ( dla zadania 1 )

5.5.) Zamawiajqcy wymaga zloienia oswiadczenia, o kt6rym mowa w art.l25 ust. I ustawy:Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych Srodk6w dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
l.wykaz uslug, wykonanych, a w pzypadku Swiadczeri powtazaiqcych sig lub ciqglych rownie2
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat liczqc wstecz od dnia w kt6rym uplynal termin skladania ofert,
a je2eli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoSci,
przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na tzecz ktdrych uslugi zostaly wykonane, oraz zalqczeniem
dowod6w okreSlajqcych czy te uslugi zostaly wykonane lub sq wykonywane nale2ycie, przy czym
dowodami, o ktorych mowa, s4 referencje bqd2 inne dokumenty spozqdzone przez podmaot, na rzecz
ktorego dostawy lub uslugi byly wykonywane, a w pzypadku Swiadczei powtazajqcych sig lub
ciqglych sq wykonywane, a je2eli z uzasadnionej Wzyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskad tych dokumentow - o6wiadczenie Wykonawcy; w pzypadku Swiadczelt
powtazajqcych siq lub ciqglych nadal wykonywanych referencje bqdz inne dokumenty potwierdzajqce
ich nale2yte wykonywanie powinny byc wydane w okresie ostatnich 3 miesiecy .

UWAGA: Je2ef i Wykonawca powoluje sig na do6wiadczenie w realizacii uslug, wykonywanych
wsp6lnie z innymi Wykonawcami, wykaz o ktorym mowa powyzei dotyczy uslug, w kt6rych wykonaniu
Wykonawca ten bezpo3rednio uczestniczyl, a w pzypadku Swiadczefi powtazajAcych siq lub ciqglych,
w kt6rych wykonywaniu bezpo5rednio uczestniczyl lub uczestniczy.
2.OSwiadczenie w zakresie dysponowania punktem odbioru odpaddw bqdqcych przedmiotem
zam6wienia usytuowanym w odlegloSci nie wigkszej ni2 10 km od siedziby Zamawiajqcego tj. 59-100
Polkowice, ul. DAbrowskiego 2 ( dla zadania nr 1 )

5.7.) Wykaz podmiotowych Srodk6w dowodowych na potwierdzenie spelniania warunk6w
udzialu w postgpowaniu: OSwiadczenie Wykonawcy o aktualno3ci informacji zawartych w
oSwiadczeniu, o kt6rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z
postgpowania wskazanych przez ZamawiajEcego, o kt6rych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, w tym
r6wnie2 oSwiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku pzynale2no5ci
do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia '16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i

konsument6w, z innym WykonawcA kt6ry zlozyl odrgbnq ofertq, albo o$wiadczenie o przynale2noSci

do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajqcymi pzygotowanie
ofe(y niezale2nie od innego Wykonawcy nale2qcego do tej samej grupy kapitalowej.

5.9.) ZamawiaJqcy przewiduje uzupelnienie przedmiotowych Srodk6w dowodowych: Nie

6.1.) Zamawiajqcy wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiajqcy przewiduje aukcjq elektronicznq: Nie

6.4.) Zamawiajqcy wymaga wadium: Tak
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6.4.'l ) lnformacje dotyczqce wadium:
Zadanie 1. w wysokoSci 5 000,00 zl (slownie: pigi tysiqcy zlotych),
Zadanie 2. Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia wadium.

6.5.) Zamawiajqcy wymaga zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy: Nie

6,6,) Wymagania dotyczqce skladania oferty przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sie o
udzielenie zam6wienia:
1. Wykonawcy moga wsp6lnie ubiega6 siq o udzielenie zam6wienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajq pelnomocnika do reprezentowania ich w postQpowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego. Pelnomocnictwo winno
byc zalqczone do oferty zgodnie z zapisami rozdzialu X lit. A pkt. 3 niniejszej SWZ.
2. W pzypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia,
o6wiadczenia, o kt6rych mowa w rczdziale X lit. A pkt. 1 niniejszej SWZ, sklada ka2dy z
Wykonawcdw. OSwiadczenia te potwierdzajq brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie
warunk6w udzialu w zakresie, w jakim ka2dy z Wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w
udzialu w postqpowaniu.
3. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sie o udzielenie zam6wienia dot4czaj4 do oferty
oSwiadczenie o ktdrym mowa w rozdziale X lit. A pkt. 4 niniejszej SWZ, z kt6rego wynika, kt6re
roboty budowlane/dostawy/uslugi wykonaj4 poszczeg6lni Wykonawcy, zgodnie z arl. 117 ust.4
ustawy Pzp.
4. W pzypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia,
oSwiadczenia, o kt6rych mowa w rozdziale X lit B pkt. 1 ppkt. 1) niniejszej SWZ, sklada kazdy z
Wykonawc6w.
5. Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajqce spelnienie warunk6w udzialu w postepowaniu
Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sig o zam6wienie skladaj4 z zasttze2eniem art. 1 17 ust. 3

ustawy Pzp, tj. "W odniesieniu do warunk6w dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doSwiadczenia Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siq o udzielenie zam6wienia
mogq polega6 na zdolno6ciach tych z Wykonawc6w, ktdrzy wykonaj4 roboty budowlane lub
uslugi, do realizacji ktorych te zdolnoSci s4 wymagane" - co winno mied odzwierciedlenie w
oSwiadczeniu skladanym zgodnie z arl. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiajqcy przewiduje uniewainienie postepowania, jeSli Srodki publiczne, kt6re
zamierzal przeznaczy| na sfinansowanie calo5ci lub czg6cl zam6wienia nie zostaty przyznane:
Nie

7.1.) Zamawiaj4cy przewiduje udzlelenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiajqcy przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1, Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa2noSci,
na podstawie i na zasadach okre$lonych w art. 454 oraz 455 ustawy z dnia 1 1 wrzeSnia 2019 r.

Prawo zam6wiefi publicznych.
2. Zamawiajqcy pzewiduje mozliwo66:
1) zmiany ustalonych podwykonawc6w w sytuacjach, gdy dotychczasowy podwykonawca nie
realizuje umowy w spos6b nale2yty, bqd2 z ptzyczyn losowych nie mo2e kontynuowai uslug;
2) wprowadzenia podwykonawcy do wykonania czq5ci zam6wienia w kakcie jego realizacji;
3) zmiany ustalonych w umowie os6b odpowiedzialnych za kierowanie uslugami i w
uzasadnionych pzypadkach. Nowe osoby odpowiedzialne za kierowanie uslugami i winny
spelniad warunki co najmniej takie jakie byly postawione dla tych os6b w specyfikacji (z
uwzglqdnieniem kwalifikacji zawodowych i do5wiadczenia);
3. Strony dopuszczajqmo2liwo3d zmiany terminu realizacji przedmiotu zam6wienia, w
przypadku dzialania sily wyzszej, uniemo2liwiaj4cej wykonanie umowy w okreSlonym pierwotnie
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terminie.
4. Zamawiaj4cy dopuszcza mo2liwo56 zmiany zakresu rzeczowego dokonanego pzez
Zamawiajqcego, w trakcie realizacji zam6wienia, w tym w szczeg6lnoSci zmiany orientacyjnych
iloSci poszczeg6lnych koddw odpad6w wskazanych w umowie.
5. Zamawiajqcy przewiduje mo2liwoSd ograniczenia zam6wienia w przypadku zaistnienia
okolicznoSci uzasadniajqcych ograniczenie przez Zamawiajqcego zakresu uslug bQdqcych
przedmiotem zamowienia lub skr6cenie terminu realizacji umowy. Stosownie do treSci art. 433
ust 4) ustawy Pzp Zamawiajqcy wskazuje minimalnq wielkoS6 Swiadczenia stron umowy o
zamdwienie publiczne w wielko6ci 50% calo6ci zam6wienia. Wykonawca z tytulu ograniczenia
zakresu uslug lub skr6cenia terminu realizacji umowy nie bqdzie dochodzil 2adnego
odszkodowania, a w zwiqzku z powyzszym nie wniesie r6wnie2 zastze2efi do zmiany
wynagrodzenia.
6. Dopuszcza siq zmiang zapis6w umownych stanowiecych oczywista omylke.
7. Nie stanowi zmiany umowy w szczeg6lnoSci: zmiana danych zwi4zanych z obslug4
administracyjno-organizacyjnq Umowy; zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b
wskazanych do kontaktdw miedzy Stronami; zmiany pozostalych postanowiefi Umowy nie
stanowiace tre5ci oferty Wykonawcy.

7.5.) Zamawiajqcy uwzglgdnil aspekty spoleczne, Srodowiskowe, innowacyjne lub etykiety
zwiqzane z reallzacJq zam6wienia: Nie

8. 1.) Term in sklada nia oterl: 2021 -O4 -20 1 1 :30

8.2.) Miejsce skladania ofert: Aplikacja internetowa JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com,
spos6b zlozenia oferty zostal opisany w SWZ

8.3.) Termin otwarcia oterl:.2021-O4-20 12:0O

8.4.) Termin zwiqzania ofertq: do 2021-05-19
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