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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówienie publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) pn.
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Załącznikami do SWZ są:
Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty
Załącznik nr 2: Wzór umowy
Załącznik nr 3: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia wraz z instrukcją
Załącznik nr 4: Wykaz usług
Załącznik nr 5: Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych
Załącznik nr 6: Opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych
Załącznik nr 7: Zobowiązanie podmiotu trzeciego udostepniającego zasoby
Załącznik nr 8: Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
Załącznik nr 9: Wzór pełnomocnictwa Wykonawców występujących wspólnie
Załącznik nr 10: Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1-3 RODO w celu związanym z

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość
jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł netto

Załącznik nr 11: Obowiązek informacyjny z art. 14 ust. 1 i 2 RODO dla trzecich osób
fizycznych, których dane osobowe zostały przekazane przez wykonawcę
do zamawiającego w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu

[ Rozdział 1. Informacje o Zamawiającym:
Gmina Miasto Golub — Dobrzyń
ul. Plac 1000 — lecia 25
87 - 400 Golub — Dobrzyń
NIP: 5030054345
REGON: 871118566
tel. 56 683 54 10
fax. 56 683 54 15
strona prowadzonego postępowania: https://golub-dobrzyn.ezamawiajacy.p|/
adres strony-internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia: https://go|ub-dobrzyn.ezamawiajacy.pl/
e — mail: um@golub-dobrzyn.p|
Zamawiający jest jednostką samorządu terytorialnego.

I Rozdział 2. Informacje ogólne: )

1. Tryb udzielenia zamówienia:
1) Niniejsze postępowaniejest prowadzone wtrybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art.

132 ustawy Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać
wszyscy zainteresowani wykonawcy.

2) Zamawiający nie przewiduje wyboru ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
3) Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące zamawiania usług.

2. 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:
a)
b)
C)

d)

spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale 8 SWZ,
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu zgodnie z Rozdziałem 6 i 7 SWZ,
złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp
wniósł wadium.

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o realizację zamówienia (konsorcja, spółka cywilna):
a)
b)

C)

d)

el

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku, o którym mowa w pkt a, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wzór
pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SWZ.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, formularz JEDZ,

o którym mowa w art. 125 ust. 2 ustawy Pzp, składa każdy 2 wykonawców.
5) Potencjał podmiotu trzeciego:

8) 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, zgodnie
z rozdziałem 6 i 7 SWZ.

6) Podwykonawstwo:
a)

bl

dl

9)

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w Formularzu
ofertowym, części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć
podWykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane.
W przypadku zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane w
miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda,
aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty
budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o
wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
robót budowlanych lub usług.
Zamawiający żąda podania informacji, o których mowa w pkt b dotyczących dalszych
podwykonawców, lub dotyczących dostawców uczestniczących w wykonaniu
zamówienia na roboty budowlane.
W przypadkach, o których mowa w pkt a i b, zamawiający może badać, czy nie zachodzą
wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, podstawy
wykluczenia, o których mowa w rozdziałach 6 i 7. Wykonawca na żądanie zamawiającego
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub
podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy.
W przypadku, o którym mowa w pkt. d, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez



zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji części zamówienia

f) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powowwał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art.
122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

g) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
3. Komunikacja w postępowaniu:

1) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za
pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem httpszl/golub-dobrzyn.ezamawiaiacv.pl/.
Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują
się w rozdziale 10 niniejszej SWZ.

2) Ilekroć w dalszej części SWZ jest mowa o „Platformie Zakupowej" — należy przez to rozumieć
narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w
formie elektronicznej służące szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń, zwane dalej
„Platformą” Iub „Systemem”.

3) Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z

Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej. Instrukcja została zamieszona bezpośrednio na
ww. Platformie.

4. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której
mowa w art. 92 ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż
określony w niniejszej SWZ

5. Katalogi elektroniczne: Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych.

6. Umowa ramowa: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art.
311-315 ustawy Pzp.

7. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje
udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp, tj. zamówienia polegającego
na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, zamówienia na dodatkowe dostawy.

8. Rozliczenie w walutach obcych: Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
9. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu: Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w

postępowaniu.
10. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na

poczet wykonania zamówienia.
11. W zakresie nieuregulowanym treścią niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwana

SWZ) zastosowanie będą miały przepisy ustawy Pzp.
12. W sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

| Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia: |

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu miasta Golubia-Dobrzynia. Zakres
zamówienia dotyczy wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
2. Kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
90500000—2 — Usługi związane z odpadami,
90511000-2 — Usługi wywozu odpadów,
90512000-9 — Usługi transportu odpadów,



90513100-7 — Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,
90513200—8 — Usługi wywozu stałych odpadów miejskich,
90514000—3 — Usługi recyklingu odpadów,
90533000—2 — Usługi gospodarki odpadami.

3. Ogólna charakterystyka gminy Miasta Golub-Dobrzyń:
Powierzchnia: 750 ha
Liczba mieszkańców: wg danych z deklaracji wynosi ok. 10 000 mieszkańców, z czego ok. 3 500 w
zabudowie jednorodzinnej (budynki do czterech lokali), a ok. 6 500 w zabudowie wielorodzinnej
(budynkach powyżej czterech lokali).

4. Prognozowana ilość odpadów komunalnych do przyjęcia i zagospodarowania w okresie 24
miesięcy
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne — 6 741,4 Mg
20 01 01 Papieru i tektury — 309,36 Mg
20 01 39 Tworzyw sztucznych — 502,2 Mg
20 01 02 Szkło — 312,88 Mg
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji — 1 052,86 Mg
20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20

01 23 zawierające niebezpieczne składniki — 0,24 Mg
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20

01 23 i 20 01 35 — 5,12 Mg
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe — 309,36 Mg
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09

02 i 170903—4 Mg
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 — 0,52 Mg
16 01 03 Zużyte opony — 2,36Mg

Wymienione ilości odpadów sa ilościa prognozowana do przyjęcia przez Wykonawcę w okresie obietvm
zamówieniem.
Wykonawca zobowiazuie sie do przyjęcia rzeczywistej ilości odpadów, różniące] się w dół, lub w góre
od prognozowanej.

5. Liczba nieruchomości z których odbierane będą odpady:
Liczba budynków mieszkalnych ok. 1400, w tym ok. 220 szt. wielorodzinne (powyżej 4 lokali) i 1180 szt.
jednorodzinne.
Nieruchomości niezamieszkałe — ok. 300 szt., wtym m.in. budynki biurowe — ok. 40 szt., apteki — 8 szt.,
budynki oświaty, kultury, sportu i kultu religijnego — ok. 15 szt., cmentarze — 3 szt., budynki opieki
zdrowia — ok.10 szt., gastronomia - ok. 20 szt. sklepy duże — 8 szt.
Ogółem nieruchomości (wszystkie) — ok. 1700 szt.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
6.1. Rodzaj odpadów do odbioru:
a) Komunalne odpady zmieszane, bioodpady, papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale,
opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne
wielkogabarytowe, zużyte opony, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i

akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, odzież i tekstylia, zużyte opony, popioły z
palenisk domowych, odpady z czyszczenia ulic i placów.

b) Sposób odbioru odpadów:



I. odpady komunalne zmieszane a także odbierane selektywnie bioodpady, papier, szkło,
tworzywa sztuczne (do tego pojemnika dopuszcza się wrzucanie metalu i opakowań
wielomateriałowych) oraz popiół— od właściciela odbiera przedsiębiorca zgodnie z uchwałą,

lI. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny — w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz
w punktach ich sprzedaży — w godzinach ich pracy oraz dwa razy do roku z terenów
nieruchomości,

III. meble ivodpady wielkogabarytowe — w punkcie selektywnego zbierania odpadów — w
godzinach jego pracy oraz dwa razy w roku z terenów nieruchomości.

IV. odpady budowlane i rozbiórkowe — w punkcie selektywnego zbierania odpadów — w
godzinach jego pracy;

V. chemikalia i zużyte opony — w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach
ich sprzedaży — w godzinach ich pracy;

VI. przeterminowane leki — w punkcie selektywnego zbierania odpadów — w godzinach jego
pracy oraz od właścicieli aptek na zgłoszenie;

VII. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek w punkcie selektywnego
zbierania odpadów — w godzinach jego pracy;

VIII. odpady z czyszczenia ulic i placów — od jednostki zajmującej się oczyszczaniem miasta;
IX. zużyte baterie i akumulatory — w punkcie selektywnego zbierania odpadów — w godzinach

jego pracy
X. odzież i tekstylia — w punkcie selektywnego zbierania odpadów -— w godzinach jego pracy.

6. 2. Szacunkowa ilość pojemników:
a)

b)

Pojemniki do odpadów komunalnych zmieszanych:
— 120 I lub 240 I — 2000 szt.
— 1100 l — 400 szt.

Pojemniki do segregacji odpadów:
— 120 I lub 240 l — 5000 szt. (w tym 1250 szt. koloru zielonego, 1250 szt. koloru niebieskiego,

1250 szt. koloru żółtego i 1250 szt. koloru brązowego)
— 1100 I — 1200 szt. (w tym 300 koloru zielonego, 300 szt. koloru niebieskiego, 300 szt. ko—

loru żółtego i 300 szt. koloru brązowego)
— 120I na popiół — ok. 1000 szt. — dopuszcza się także innej pojemności.

Oznaczenie pojemników do segregacji:
- kolor niebieski — papier
- kolor żółty - tworzywa sztuczne, metale
- kolor zielony — szkło
- kolor brązoWy — bioodpady

Wykonawca jest zobowiązany do zaopatrzenia we wszystkie wymagane pojemniki wszystkich właścicieli
nieruchomości na terenie miasta. Koszt zaopatrzenia w pojemniki należy uwzględnić w cenie ofertowej
za realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien przewidzieć zwiększenie ilości pojemników,
które będą wynikać z powstania nowej zabudowy, zmian wynikających ze złożonej deklaracji oraz zmian
przepisów prawa. W takim przypadku wartość wynagrodzenia nie ulega zmianie (ewentualny wzrost
należy uwzględnić w cenie oferty).

6.3. Wykonawca będzie dodatkowo zobowiązany dostarczyć w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia,
na wskazaną przez Zamawiającego nieruchomość, odpowiednie pojemniki lub inny sprzęt
techniczny do odbioru odpadów, jakie powinny trafić do Punktu Selektywne] Zbiórki Odpadów
Komunalnych. W takim przypadku koszty należy uwzględnić w cenie oferty.

6.4. Częstotliwość odbioru stałych odpadów komunalnych odbieranych przez Wykonawcę:



a) od właściciela nieruchomości naleźy odebrać każdą zebraną przez niego ilość odpadów
komunalnych,

b) odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone:
1) w zabudowie zagrodowej ijednorodzinnej oraz zabudowie śródmiejskiej:

— odpady niesegregowane (zmieszane) - nie rzadziej niż co 2 tygodnie;
— zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania

wielomateriałowe - co 2 tygodnie, każda z wymienionych frakcji osobno;
— bioodpady - co tydzień;
— popioły -'w okresie od 1 października do 31 marca co 2 tygodnie.
2) w zabudowie wielorodzinne] :

— odpady zmieszane - dwa razy w tygodniu,
— zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania

wielomateriałowe - co tydzień, każda z wymienionych frakcji osobno,
— bioodpady - co tydzień,
— popioły - w okresie od 1 października do 31 marca co dwa tygodnie.
3) z terenów nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców (w tym cmentarzy):
— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne — wg zadeklarowanej ilości, nie rzadziej dwa

razy na miesiąc;
— zbierane selektywnie papier i tektura, szkło i tworzywa sztuczne - co 2 tygodnie;
— bioodpady - co tydzień.
4) z terenów zabudowanych domkami Ietniskowymi lub innych nieruchomości wykorzysty-

wanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe :

— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne :

o w okresie od 1 kwietnia do 30 września - co dwa tygodnie,
0 w okresie od 1 października do 31 marca - raz w miesiącu.

— odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone :

o w okresie od 1 kwietnia do 30 września - co dwa tygodnie,
0 w okresie od 1 października do 31 marca - raz w miesiącu.

— papier i tektura, szkło i tworzywa sztuczne oraz metale i opakowania wielomateriałowe:

' w okresie od 1 kwietnia do 30 września - co dwa tygodnie ,

o w okresie od 1 października do 31 marca - raz w miesiącu.
5) z koszy ulicznych oraz parków i przystanków odpady komunalne zmieszane odbierane są

dwa razy w tygodniu od jednostki zajmującej się utrzymaniem czystości i porządku w mie-
ście.

6.5. Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości :

a) przeterminowane leki — na zgłoszenie;
b) zużyte baterie i akumulatory - na zgłoszenie;
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - na zgłoszenie oraz dodatkowo dwa razy do roku z

terenów nieruchomości (ogłoszona zbiórka w danym terminie);
d) meble i odpady wielkogabarytowe - na zgłoszenie oraz dodatkowo dwa razy do roku z

terenów nieruchomości (ogłoszona zbiórka w danym terminie);
e) odpady budowlane i rozbiórkowe - na zgłoszenie
f) chemikalia i zużyte opony - na zgłoszenie;
g) odzież i tekstylia - na zgłoszenie;
h) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie

domowym w wyniku przyjmowanych produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek — na zgłoszenie.

6.6. Wymogi stawiane Wykonawcy obejmują:



1. Wymogi dotyczące przekazywania odpadów oraz szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom
odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:
a)

bl

C)

O')

f)

g)

h)

i)

k)

Wykonawca zobowiązanyjest do przekazania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz
odpadów zielonych do instalacji komunalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym
zakresie. Zebrane selektywnie odpady komunalne w ramach zagospodarowania odpadów wyko-
nawca zobowiązanyjest przekazać do instalacji odzysku i unieszkodliwiana, zgodnie z hierarchią po-
stępowania z odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W przy-
padku awarii instalacji komunalnej, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia odpadów, na
własny koszt, do instalacji przewidzianej do obsługi zastępczej.
Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nierucho-
mości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że
właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wyko-
nawca odbiera odpadyjako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Wykonawca zobowią-
zany będzie wterminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą
elektroniczną poinformowania Zamawiającego 0 niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpa-
dów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć do-
kumentację — protokół z zaistnienia takiego zdarzenia, który powinien zawierać w szczególności:
adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w niewłaściwy sposób, zdjęcia w postaci
cyfrowej lub nagranie potwierdzające to zdarzenie, dane pracowników Wykonawcy, którzy stwier-
dzili fakt niezgodnego z Regulaminem postępowania z odpadami komunalnymi oraz ewentualne
oświadczenia przez nich przekazane. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy
nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia.
Wykonawca po stwierdzeniu faktu braku segregacji odpadów komunalnych opatruje pojemnik/po-
jemniki nalepką o treści ustalonej z zamawiającym o stwierdzeniu braku segregacji odpadów;
Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i ustawić w wyznaczonych przez Zamawiającego apte-
kach i budynkach użyteczności publicznej pojemniki do selektywnego zbierania przeterminowanych
leków i baterii.
w trakcie realizacji umowy Wykonawca winien zapewnić pojemniki do segregacji odpadów w
minimalnej ilości: 120l |ub 240l - 5000 szt. (w tym 1250 szt. koloru zielonego, 1250 szt. koloru nie-
bieskiego, 1250 szt. koloru żółtego i 1250 szt. koloru brązowego), 1100 l — 1200 szt. (w tym 300
koloru zielonego, 300 szt. koloru niebieskiego, 300 szt. koloru żółtego i 300 szt. koloru brązowego),
a także ok. 1000 szt. — dodatkowych pojemników na popiół — należy uwzględnić w cenie oferty.
Wykonawca winien przewidzieć zwiększenie ilości pojemników, o których mowa w ppkt d) które
będą wynikać z powstania nowej zabudowy, zmian wynikających ze złożonych deklaracji oraz zmian
przepisów prawa (ewentualny wzrost należy uwzględnić w cenie oferty).
Wykonawca winien zapewnić właścicielom nieruchomości pojemniki do zbierania odpadów komu-
nalnych zmieszanych w minimalnej ilości: 120l lub 240I - 2000 szt., 1100 l - 400 szt.
jeśli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników z winy Wy—

konawcy, w takim przypadku Wykonawca zobowiązanyjest do dodatkowego dostarczenia pojemni-
ków na własny koszt.
na dzień 01.02.2023 r. pojemniki winny być ustawione na wszystkich nieruchomościach wskazanych
przez Zamawiającego.
w dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże wykaz nieruchomości, z których odbierane będą
odpady komunalne. Zamawiający zastrzega iż wykaz może ulegać zmianie w przypadku zwiększenia
lub zmniejszenia liczby obsługiwanych nieruchomości.
W przypadku nowo zgłoszonej nieruchomości Wykonawca będzie odbierał odpady z tej nierucho—
mości zgodnie z harmonogramem począwszy od dnia następującego po dniu w którym Zamawiający
przekazał mu informację.
Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy szcze-
gółowy harmonogram odbioru odpadów zmieszanych oraz segregowanych od właścicieli



|)

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na cały okres trwania umowy, w celu zatwierdze-
nia przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram do wszystkich właścicieli nieruchomości w
terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego.

m) W przypadku zmian aktów prawa miejscowego dotyczące w szczególności regulaminu utrzymania

n)

0)

p)

q)

czystości i porządku w gminie Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania usługi do obowią-
zujących przepisów, bez zmiany ceny zamówienia.
Dopuszcza się możliwość aktualizacji harmonogramu po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiają-
cym. W takim przypadku obowiązują zapisy lit.k), l) i m).
Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiązanyjest do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legali-
zowanej wadze.
Wszelkie nieodebranie odpadów komunalnych z nieruchomości związane ze zdarzeniem losowym
(złe warunki atmosferyczne, utrudniony dojazd) lub celowym (nieudostępnienie pojemnika przez
właściciela nieruchomości w wyznaczonym terminie) powinno zostać zgłoszone Zamawiającemu
i odebrane w terminie 2 dni roboczych od dnia ustąpienia zdarzenia.

2. Standard sanitarny wykonania usług oraz ochrony środowiska:
a) Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie przy wykorzystaniu minimum sprzętu,

o którym mowa w SWZ. W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i

urządzeń należy zapewnić, aby urządzenia te utrzymane były we właściwym stanie technicznym
i sanitarnym. Pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym
wydostaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku, a także
transportu. Pojazdy i urządzenia muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością
gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz w na miesiąc,
a w okresie letnim, nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.

b) Wykonawca zobowiązany będzie posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, o
których mowa w ppkt 3). Pojazdy muszą na koniec dnia roboczego być opróżnione z odpadów i

być zaparkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo— transportowej.
c) Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest do utrzymania pojemników w stanie

czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnątrz oraz zobowiązany jest do okresowego
dezynfekowania - przynajmniej 4 razy w roku (w okresie maj-wrzesień).

cl) Wykonawca zobowiązany będzie również do odbioru odpadów, z nieruchomości zamieszkałych,
leżących luzem obok zapełnionych pojemników oraz doprowadzenia do porządku terenów
przyległych, zanieczyszczonych wskutek przepełnienia pojemników do gromadzenia odpadów.
Obowiązek ten winien być realizowany niezwłocznie po opróżnieniu pojemników.

e) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usług również w przypadku kiedy dojazd do
nieruchomości jest utrudniony, w szczególności w przypadku złych warunków atmosferycznych,
z powodu prowadzonych remontów dróg, objazdów, uroczystości itp. W takich przypadkach nie
przysługują mu roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z zamówieniem:
a) Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu raportów kwartalnych

zawierających informacje o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na nieruchomościach,
które obsługuje Wykonawca. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić i przekazać
Zamawiającemu imienny wykaz zmian w ilości i rodzaju pojemników, które nastąpiły w danym
kwartale.

b) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu w wersji papierowej i

elektronicznej sprawozdań o jakich mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującymi wzorami druków.



c) Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób
zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia
2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412).

cl) w celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji
zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy,
Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje
umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do
przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji
odpadów jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek
sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w
posiadaniu, których będzie Wykonawca a nie Zamawiający.

e) Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania przez cały okres umowy dziennych raportów
zawierających informację o:
- miejscu odbioru odpadów,
- rodzaju i całkowitej dziennej ilości ( podane w Mg) odebranych odpadów komunalnych,
- ilości i rodzaju opróżnianych pojemników,
- sposobie zagospodarowania odpadów ze wskazaniem instalacji, na którą zostały przekazane,
potwierdzone kartami przekazania odpadów dzienne raporty będą podstawą do sporządzenia
raportów miesięcznych. Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany do
przekazania raportów dziennych do wglądu.

f) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za
dany okres rozliczeniowy miesięcznych raportów, o których mowa w lit.e).

g) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów
do instalacji komunalnej bądź innej jednostki do odbioru odpadów selektywnie zebranych
zgodnie z obowiązującymi wzorami.

h) Zamawiający będzie zobowiązany do dostarczenia Wykonawcy także dokumentów
potwierdzających recykling (DPR) dotyczących odpadów komunalnych będących przedmiotem
zamówienia, które muszą jednoznacznie potwierdzać, że odpady pochodzą z terenu miasta
Golubia—Dobrzynia.

4. Dodatkowe wymogi stawiane Wykonawcy:
a) Wykonawca będzie dodatkowo zobowiązany, w ramach wynagrodzenia, do dostarczenia w

ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, na wskazaną przez Zamawiającego nieruchomość,
odpowiednich pojemników lub innego sprzętu technicznego do odbioru odpadów, jakie
powinny trafić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz następnie dokonać
ich odbioru.

b) Wykonawca zapewni przez cały okres realizacji zamówienia, w uzgodnieniu z Zamawiającym
system monitorowania pracy sprzętu obejmującego:

— bieżące śledzenie pozycji pojazdów w oparciu o system GPS,
— odtwarzanie i analizę historii pracy sprzętu z okresu realizacji umowy,
— utrzymanie i wyposażenie stanowiska dyspozytorskiego w odpowiedni sprzęt

komputerowy i telekomunikacyjny umożliwiający wykonywanie w/w funkcji, a także
zapewnienie nieprzerwanego dostępu Zamawiającemu w dowolnym czasie do w/w
danych poprzez sieć internetową,

— wyposażenie Zamawiającego na czas trwania umowy w oprogramowanie zainstalowane
na 2 stanowiskach komputerowych będących własnością Zamawiającego umożliwiające
bieżącą kontrolę pracy sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę do wykonywania
usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,

— -przeszkolenie osób wybranych przez Zamawiającego, jednak nie więcej niż 3 osoby w
zakresie obsługi oprogramowania, szkolenie musi odbyć się w siedzibie Zamawiającego.
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6.7. Odbiór odpadów komunalnych Wykonawca będzie świadczył zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3 w szczególności:
1) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z

póżn. zm.),
2) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022

r. poz. 1297 z póżn. zm.),
3) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn.zm.),
4) ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z

późn. zm.).
5) ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U.

z 2022 r. poz. 1622),
6) ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1113),
7) ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn.zm.),
8) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów

(Dz.U. z 2020 r., poz. 10),
9) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 2412),
10) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wy-

magań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013
r., poz. 122),

11) uchwała Nr XXIII/120/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia,

12) uchwała Nr XXXI/162/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstaja odpady komunalne,

13) uchwałą Nr XXIV/144/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

6.8 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
opisanymi dla przedmiotu zamówienia;
6.9. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji umowy;
6.10. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia;
6.11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia;
6.12. W toku realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z

Zamawiającym, przedstawiania na żądanie Zamawiającego informacji i wyjaśnień związanych z

realizacją przedmiotu Umowy.
6.13. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, określa
wzór umowy stanowiący załącznik do SWZ.
6.14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w innej walucie niż złoty polski.
6.15. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
6.16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia przez wykonawcę oferty wariantowej.
6.17. Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.
6.18. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
6.19. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
6.20. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy
podwykonawcom.
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6.21. Złożenie przez wykonawcę oferty niezgodnej : powyższymi warunkami powodować będzie jej
odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

) Rozdział 4. Informacje o przedmiotowych środkach dowodowych: |

Zamawiający nie przewiduje złożenia przez Wykonawców przedmiotowych środków dowodowych.

| Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia: |

Zamówienie będzie realizowane przez okres 24 miesięcy, począwszy od dnia 01.02.2023 r.

| Rozdział 6. Obligatoryjne podstawy wykluczenia: )

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zacho-
dzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art., 108 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
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 prze-
stępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art.
299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 5 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 Pol-
skiej (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 prze-
ciwko 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

3)

4)

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandy-
towo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o za-
leganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopusz-
czenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płat-
ności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
wobec którego orzeczono prawomocnie zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca za-
warł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczegól-
ności jeżeli należąc dotej 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
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnio-
ski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konku-
rencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który na-
|eży 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 postę-
powaniu o udzielenie zamówienia.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zacho-
dzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szcze-
gólnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.), tj.:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządze-

niu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w spra-
wie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia | marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podsta-
wie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3;

7) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust.
1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. póz. 217 z późn.
zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozpo-
rządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę roz-
strzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Rozdział 7. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust.1, jeżeli zamawiającyje prze-
widuje:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 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 ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności
(art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp);

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp).

| Rozdział 8. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu: |

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika

to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca wy-
każe, że:

a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dn. 13 września
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b)

d)

1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z
późn. zm.);
posiada wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) obejmującym minimum przedmiot
zamówienia;
posiada wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowa-
dzonego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (wymagany zgodnie z
art. 84 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicz-
nym),
posiada zezwolenie na zbieranie odpadów objętych zamówieniem, o których mowa w
art. 41 lub 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699
z późn. zm.).

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca
wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalno—
ści związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1.500.000,00 zł brutto;

3) zdolności techniczne lub zawodowe - Wykonawca winien wykazać, że:
a)

b)

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej
jedną usługę polegające na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o
wartóści brutto co najmniej 1.500.000,00 zł.
Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub
ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykony-
wane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełnić
wymogi określone przez Zamawiającego. W przypadku Wykonawców, którzy realizowali
usługi/zamówienia za wynagrodzeniem wyrażonym w innych walutach niż złoty polski,
Zamawiający przeliczy wartość tych usług/zamówień po średnim kursie NBP z dnia
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.
dysponuje wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od wla-
ścicieli nieruchomości tj.:

i. 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunal-
nych;

ii. 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych;

iii. 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
Pojazdy, o których mowa wyżej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości winny być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym
miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi numerem telefonu podmiotu
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów oraz w zakresie
wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów należy zapewnić, aby
spełniały one wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11
stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122);
dysponuje bazą magazynowo-transportową, do której posiada tytuł prawny, usytuo-
waną w gminie Miasto Golub-Dobrzyń, lub w odległości nie większej niż 60 km od gra-
nicy miasta Golubia-Dobrzynia:

i. w zakresie wyposażenia bazy magazynowo-transportowej należy zapewnić,
aby spełniała one wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
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odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013
r., poz. 122);

ii. teren bazy magazynowo-transportowej powinien aby spełniał wymagania
określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122),

iii. część transportowa oraz część magazynowa bazy powinna spełniać wymagania
'

określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122),

iv. w zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego urządzeń należy za-
pewnić, aby spełniał on wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Śro-
dowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w za-
kresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U.
z 2013 r., poz. 122).

Poleganie na potencjale innych podmiotów:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać

na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia potwierdzające, że
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym
przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem Iub podmiotami albo wykazał, że
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających
zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach Iub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby.

Spełnianie warunków udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna): W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji
zawodowych wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych 2 wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.

| Rozdział 9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych: )

. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie 5 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
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innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz.
2415), zamawiający żąda:

a)

bl

d)

e)

f)

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
i. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień pu-

blicznych,
ii. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamó-

wienie publiczne tytułem środka karnego,
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przyna-
leżności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wyko-
nawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapi-
tałowej 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;
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wyko-
nawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda
złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu skła-
dania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem ter-
minu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz
z odsetkami |ub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych na-
Ieżności;
zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej
placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawia-
jący żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem ter-
minu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upły-
wem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubez-
pieczenia społeczne Iub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Infor-
macji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporzą-
dzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wy-
magają wpisu do rejestru lub ewidencji;
oświadczenia wykonawcy 0 aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

i. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
ii. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o

zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
iii. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
iv. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
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V. art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczą-
cych płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z

poźn. zm.),
2) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda złożenia:

a) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczacych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisów:

wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dn. 13
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2022
r. poz. 1297 z późn.zm.);
wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.), obejmującym minimum
przedmiot zamówienia;
wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
prowadzonego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (wymagany
zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym);
zezwolenie na zbieranie odpadów objętych zamówieniem, o których mowa w art.
41 lub 232 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
699 z późn.zm.);

b) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu
dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.500.000,00 zł;

c) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczacych zdolności technicznej lub zawodową:

wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy — wtym okresie, wraz z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy
lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu (załącznik nr 4);
wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 5);
opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych
zastosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości (załącznik 6);.
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2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego

jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w 5 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020, poz. 2415), zwanego dalej „rozporządzeniem w
sprawie podmiotowych środków dowodowych”;

2) zaświadczenia, o którym mowa w 5 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie podmiotowych
środków dowodowych, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o
których mowa w 5 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków
dowodowych , lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w 5 2 ust. 1 pkt 6

rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych - składa dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie
jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z

podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument, o którym mowa w pkt 2.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich
przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zastępuje
się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą,
złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 3.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał wjednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp
do tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie,
którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i

aktualność.
W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
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wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy 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 |ub konkursie (Dz.U. z 2020 r.

poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.")

Rozdział 10. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz wymagania techniczne i

organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem
wyjątków przewidzianych w ustawie, prowadzi się pisemnie.
Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między zamawiającym a wykonawcami, z uwzględnieniem wyjątków określonych w
ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w
szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka
korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z ich pełnomocnikiem.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez
strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie na adres
e-mail: um@go|ub-dobrzyn.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://golub-dobrzyn.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Korespondencja".
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia |ub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się
za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem
tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym
na adres e—mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail
Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.
Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 12 niniejszego Rozdziału:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie

https://golub-dobrzyn.ezamawiajacy.pl/ |ub https://onep|ace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony

https://onep|ace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub
do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu
rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z

obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się".
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający

zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia
Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku
rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta,
wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.

4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy
Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za
pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.

. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek
należy przesłać na wskazany w pkt. 5 adres e—mail lub za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez
opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja". W celu zadania pytania
Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to
otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika
klawisz POTWIERDŻ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat
systemowy "Pytanie wysłane". Zamawiający udzieli 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.
Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 8, przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z

wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt.
8, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu
składania odpowiednio ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań.
Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu
modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej a
także zamieści je na stronie internetowej, o której mowa w Rozdziale 1.

Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami
korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania
teleinformatycznego Platforma zakupowa Gminy Miasta Golub-Dobrzyń tel. +48 22 257 22 23
(infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,

2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany
oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz
podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.

Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na
Platformie Zakupowej tj.:
1) Stały dostęp do sieci internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 268 Ram, procesor Intel

IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze
wersje;

3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej
wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;

4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w
txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,
wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml,
xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez
Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany — for-
mat kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mmzss) ge-
nerowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

Rozdział 11. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia jednej z

sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69:
Zamawiający nie przewiduje zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69
ustawy Pzp.
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| Rozdział 12. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
1.

S”

w kwestiach proceduralnych:
Marta Jaworska
Zastępca Kierownika w Wydziale Infrastruktury Urzędu Miasta Golubia—Dobrzynia
ul. Plac 1000-Iecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
e-mail: mjaworska@go|ub-dobrzyn.pl
w kwestiach merytorycznych:
Dawid Jarecki
Kierownik Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
e—mail: djarecki@golub-dobrzyn.pl

| Rozdział 13. Termin związania ofertą: |

Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym
dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90
dni, tj. do dnia 04.03.2023 r.

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez
niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o
którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie
jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

| Rozdział 14. Opis sposobu przygotowania ofert: |

Formularz oferty winien być sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.
W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1 do SWZ, powinien on zawierać
wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega
uzupełnieniu.
Składając Ofertę w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym Iub podpisem osobistym wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem
Platformy podpisane przez osoby umocowane dokumenty.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Treść oferty musi
odpowiadać treści SWZ.
Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
|ub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://go|ub-
dobrzyn.ezamawiajacy.p|/
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną
(na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.
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Ofertę składaną przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia podpisują
wszyscy wykonawcy lub ustanowiony pełnomocnik.
Do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wykonawca załącza:
1) Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp:

a) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie
oświadczenie składa każdy z tych wykonawców (wzór stanowi załącznik nr 3a).

b) W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych
podmiotów udostępniających zasoby winien jest załączyć do oferty oświadczenie tych
podmiotów (wzór stanowi załącznik 3b).

2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia.

3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
wykonawcy —jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do reprezentowania
nie wynika z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

| Rozdział 15. Sposób oraz termin składania ofert: )
. Składając ofertę w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem https://golub-
dobrzyn.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „OFERTY" do dnia 05.12.2022 r. do godz. 1000.

DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonym
zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16)

a) Wykonawca składa JEDZ w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie..

b) JEDZ sporządza odrębnie:
i. wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia. W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia
- wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w
jakim każdy 2 wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu;

ii. podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim
przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia
swoje zasoby wykonawcy;

iii. podwykonawca, na którego zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku musi zosta
ć wypełniona część II sekcja A i B, część III (podstawy wykluczenia). JEDZ

podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym podwykonawca (jeżeli
zamawiający weryfikuje podstawy wykluczenia w odniesieniu do
podwykonawcy).

c) Instrukcja wypełniania formularza JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu
Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-
zamowien—publicznvch—reguIacie/prawo—kraiowe/jednoIity-europejski-dokument-
zamowienia
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dl Celem ułatwienia wykonawcy sporządzenia JEDZ zamawiający przygotował formularz
JEDZ (załącznik nr 3 do SWZ), w formacie pliku XML, który zamieścił na Platformie.
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:

i. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;

ii. 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;
iii.” podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności:

1. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi
za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

2. zreorganizował personel,
wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

4. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania
przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji |ub standardów,

5. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i

odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji
lub standardów.

iv. 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.

_w

2) Pełnomocnictwo:
al

bl

C)

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.
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. Wzór
pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności
wskazanie:

i. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
ii. wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

.

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
'

iii. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
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d) Wymagana forma:
i. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
ii. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia
notariusza.

3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ):
a)

b)

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:

i. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
ii. sposób| okres udostępnienia wykonawcy'| wykorzystania przez niego zasobów

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
iii. 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 lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby
upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji
określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym
dokumencie.

4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust.
4 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ)

5) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa:
a)

bl

Wraz z przekazaniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca zobowiązanyjest zastrzec w ofercie, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
Składając ofertę w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na Platformie dokumenty zawierające
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać załączone w
osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie
załącznika następuje poprzez polecenie „Dodaj".

6) Podpisane klauzule informacyjne z art. 13 i 14 RODO, stanowiące załączniki nr 10 i 11 do SWZ.
7) Dokument potwierdzający wniesienie wadium:

al

b)

W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu — dokument w postaci oryginału lub
elektronicznej kopii dokumentu;
W przypadku wadium wniesionego w gwarancjach lub poręczeniach — oryginał
dokumentu w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez wystawcę gwarancji lub poręczenia.

Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
1) Wykonawca składa Ofertę poprzez:

al
b)

C)

wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w SWZ),
dodanie w zakładce „OFERTY" dokumentów (Formularza oferty i załączników)
określonych w niniejszej SWZ, podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Zamawiający zaleca stosowanie podpisu na każdym złączonym pliku osobno. Czynności
realizowane są poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument" i wybranie docelowego
pliku, który ma zostać wczytany.
Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.
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d) Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” — dokument zawiera
informacje stanowiące „tajemnice przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” — zawierający
informacje niestanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
e) Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę".
f) Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta została

złożona" oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty”
g) O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na

Platformie.
h) Po zapisaniu plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy

plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń".
2) Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie

ofertę. W tym celu w zakładce „OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie
„Wycofaj ofertę”.

3) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

| Rozdział 16. Termin otwarcia ofert: )

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2022 r. o godz. 102 poprzez odszyfrowanie wczytanych na
Platformie ofert.
W przypadku awarii Platformy, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie
określonym w pkt. 1, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. O zmianie terminu
otwarcia ofert zamawiający poinformuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności

gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

) Rozdział 17. Sposób obliczania ceny: |

Wykonawca poda cenę brutto (zawierającą podatek VAT) za wykonanie kompletnego przedmiotu
zamówienia w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana w ten sposób
cena za wykonanie całego przedmiotu zamówienia będzie podstawą do porównania cen złożonych
ofert.
Cenę na|eży obliczyć zgodnie ze wzorem zawartym w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1
do specyfikacji. Zamawiający do umowy przeniesie cenyjednostkowe za 1 Mg odebranych odpadów
od właścicieli nieruchomości oraz ceny za 1 Mg zagospodarowanych odpadów komunalnych wska-
zane w formularzu oferty wykonawcy.
W cenie na|eży skalkulować wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia.
Cena musi zostać podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Cena brutto podana w formularzu oferty powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i powinna
obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia.
Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne Wykonawcy elementy wynagrodzenia wynika-
jące z tytułu przygotowania, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie wyma-
gania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wy-
konawca z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania całości przedmiotu zamówienia, zysk
oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty.
Ofertę należy sporządzić przy uwzględnieniu warunku, że całość materiałów oraz środków wyko-
nawczych niezbędnych do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca.
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9.

10.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podat-
kowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawia-
jącego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz wskazując stawkę podatku od towa-
rów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie. W takiej sytuacji Wy-
konawcy winien podać w ofercie wyłącznie ceny netto. Obowiązek doliczania wartości podatku
od towarów i usług płaconego przez Zamawiającego do wartości netto Wykonawcy będzie wów-
czas spoczywał na Zamawiającym. Zgodnie z ustawą o VAT ma to zastosowanie w przypadku:
1) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
2) mechanizmu odwróconego obciążenia,
3) importu usług lub importu towarów.
Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki
polegające na niezgodności oferty ze SWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty stosow-
nie do treści art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.

Rozdział 18. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny
ofert:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i

ich znaczeniem:
Nazwa kryterium Waga

Cena 60%
Dodatkowa dezynfekcja pojemników 15%
Włączenie się do akcji promocyjne-edukacyjnej 10%
Emisja spalin 15%

1) Kryterium cena ofertowa - znaczenie 60 pkt (C)
Oferty uzyskają ilość punktów zgodnie z poniższym wzorem: tj.
LpC : Cn/Cob x 60% x 100
Gdzie:
C - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena.
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu.
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej.
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium cena wynosi
- 60 pkt.

2) Dodatkowa dezynfekcja pojemników - znaczenie 15 pkt (D)
Punkty zostaną przyznane w zależności od ilości zaoferowanych dodatkowych ilości dezynfekcji
(powyżej w miesiącach maj-wrzesień przez Wykonawcę w następujący sposób:

a) od5d06-5pkt;
b) od 7 do 9 - 10 pkt,
c) 10 i więcej - 15 pkt

Ilość dezynfekcji 4 jest wielkością minimalną, zgodnie z warunkiem zamawiającego, za który
wykonawca uzyska 0 pkt. Zaproponowanie ilości mniejszej niż 4 będzie stanowić niezgodność z

opisem przedmiotu zamówienia i podstawę do odrzucenia oferty. Wykonawca w tym kryterium
może otrzymać maksymalnie 15 pkt.

.

3) Włączenie się w akcje promocyjna-edukacyjne - znaczenie 10 pkt (P)
a) Wykonawca, który zaoferuje, że włączy się w akcje informacyjno — promocyjne

organizowane przez Zamawiającego na temat segregacji odpadów i sfinansuje nagrody
dla uczestników akcji w wysokości 5000,00 zł/ rocznie otrzyma dodatkowo 5 punktów.
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b) Wykonawca, który zaoferuje, że włączy się w akcje informacyjno — promocyjne
organizowane przez Zamawiającego na temat segregacji odpadów i sfinansuje nagrody
dla uczestników akcji w wysokości 10.000,00 zł/ rocznie otrzyma dodatkowo 10 punktów.

c) Wykonawca, który nie zaoferuje włączenia się w akcje informacyjno - promocyjne
organizowane przez Zamawiającego na temat segregacji odpadów i nie sfinansuje
nagród dla uczestników akcji w tym kryterium otrzyma 0 punktów.

d) Wykonawca, który wpisze w formularzu ofertowym kwotę mniejszą niż 5.000 zł otrzyma
0 punktów. Wykonawca, który wpisze w formularzu ofertowym kwotę równą lub większą
niż 5.000,00 zł, ale mniejszą niż 10.000,00 zł otrzyma 5 punkt. Wykonawca, który wpisze
w formularzu ofertowym kwotę równą lub większą niż 10.000,00 zł otrzyma 10 punktów.

e) Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 10 pkt.
4) Emisja spalin- 15% (E)

a) Punkty zostaną przyznane w zależności od zaoferowanych przez Wykonawcę pojazdów,
o których mowa w Załączniku nr 1 do SWZ, wykorzystywanych do realizacji usług odbioru
odpadów, w następujący sposób:

i. jeżeli Wykonawca zaproponuje wszystkie pojazdy o emisji spalin powyżej Euro 4-
15 pkt;

ii. jeżeli Wykonawca zaproponuje co najmniej 3 pojazdy o emisji spalin powyżej
Euro 4- 10 pkt;

iii. jeżeli Wykonawca zaproponuje dwa lub mniej pojazdy o emisji spalin powyżej
Euro 4-0 pkt.

b) Zaproponowanie samochodów o emisji spalin poniżej Euro 4 będzie stanowić
niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia i podstawę do odrzucenia oferty.

c) Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 15 pkt
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość
punktów (S), obliczaną wg wzoru:

S = C+D+P+E
. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert

przedstawia taki sam bilans ceny |ub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.

. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach

. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. Oferta w
łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie muszą ostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce

zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
— podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
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Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1, na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577
Ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane winny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o
którym mowa w pkt powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną
ofertę.

Rozdział 20. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SWZ. W jej treści podano wszelkie istotne dla Zamawiającego
warunki realizacji zamówienia oraz dopuszczalne zmiany postanowień umowy. Dopuszcza się ponadto
w porozumieniu z Wykonawcą wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak
wyłącznie w zakresie niepowodującym istotnych zmian przedstawionych warunków handlowych
niekorzystnych dla Zamawiającego.

| Rozdział 21. Podział zamówienia na części: [

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.
Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp należy podkreślić, iż podzielenie zamówienia na części (np.
realizacja różnych elementów instalacji) mogłoby poważnie zagrozić właściwej realizacji zamówienia,
gdyż wymagałoby skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części.
Jednocześnie dostawa poszczególnych elementów i ich montaż powinien być wykonywany przez
jednego 2 wykonawców, aby utrzymać gwarancję i dokonać prawidłowego rozruchu instalacji.
Powody niedokonania podziału na części:
1) ograniczenie konkurencji;
2) nadmierne trudnościami techniczne;
3) nadmierne koszty wykonania zamówienia;
4) potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części

zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zadania, w tym utrzymaniu
gwaranql.

Rozdział 22. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w
okolicznościach, o których mowa w art. 95:

Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia w
zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 5 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700).
Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez wykonawcę |ub podwykonawcę osób wykonujących czynności w
trakcie realizacji zamówienia:
1) pracownicy techniczno-administracyjni w zakresie organizowania, realizacji i rozliczania zakresu

zamówienia,
2) pracownicy fizyczni ~ bezpośrednio wykonujący przedmiot umowy.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o
pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, zamawiający może żądać w szczególności:
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,

28



2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o pracę,

'

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentów
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

. 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 wskazane w pkt. 2 czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i

dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności zamawiający przewiduje sankcję
w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie
umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. 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 pkt. 2 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 23. Wymagania dotyczące wadium |

. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert 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 ustawy Pzp.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy wjednej 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 dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz.
299).

Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim o/Zbójno nr 35 9551 0002 0100
2219 2000 0001, w tytule wpisując: „Wadium w ramach postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych”. Wadium wniesione w
pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 4.2-4.4,
wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia wraz z ofertą, w postaci
elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do
wystawienia dokumentu.
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Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego,
jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą Pzp przypadki utraty wadium przez Wykonawcę,
klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez gwaranta na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego, pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 98 ust.
6 ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu
wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że
uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie
przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, tj. działania lub
zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
Zasady zwrotu wadium określone zostały w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.

) Rozdział 24. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający w oparciu o art. 449 ustawy Pzp będzie żądał od wybranego wykonawcy wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem.
Zabezpieczenie na|eży wnieść przed zawarciem umowy.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego zabezpieczenia umowy w wysokości 3% ceny
całkowitej, podanej w ofercie.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy wjednej lub w kilku formach, o
których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia winnych niż powyższe formach.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim o/Zbójno nr 35 9551 0002 0100
2219 2000 0001, w tytule wpisując: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ramach
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór i zagospodarowanie stałych
odpadów komuna/nyc ".

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wykonawcy.
Zabezpieczenie wjednej z form, o których mowa w art. 450 ust. 1 pkt 2—5 ustawy Pzp, należy złożyć
Zamawiającemu najpóźniej przed podpisywaniem umowy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający
musi zaakceptować treść gwarancji Iub poręczenia, zanim Wykonawca złoży dokument z ostateczną
treścią.
W przypadku zabezpieczenia wnoszonego wjednej z form, o których mowa w art. 450 ust. 1 pkt 2-
5 ustawy Pzp, z treści tych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że zabezpieczenie jest
bezwarunkowe, nieodwołalne, niepodlegające przeniesieniu na rzecz osób trzecich i płatne na
pierwsze żądanie Zamawiającego. Gwarancja/poręczenie powinny zawierać (oprócz elementów
właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa):
1) oznaczenie gwaranta/poręczyciela,
2) nazwę i adres zamawiającego,
3) nazwę i adres wykonawcy,
4) numer postępowania lub umowy,
5) określenie przedmiotu postępowania,
6) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
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7) termin ważności gwarancji/poręczenia.
W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w pkt. 4.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy Wykonawca winien na własny koszt przedłużyć
termin ważności gwarancji lub poręczenia.
Zamawiający zwróci wykonawcy 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30
dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe
30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie stanowić zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady
lub gwarancji.

| Rozdział 25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy: |

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 469 pkt 15 Ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
W postępowaniu odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był

obowiązany na podstawie ustawy;
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
leżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku

postępowania;
2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień

Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.
Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej
albo w postaci elektronicznej, ztym źe odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego,
wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
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12.

13.

14.

15.

16.

!”

Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w
postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej
"sądem zamówień publicznych".
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby |ub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
Skargę może wnieść również Prezes Urzędu, w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia Izby lub
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1. Prezes Urzędu może także przystąpić
do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o
prokuratorze.

| Rozdział 26. Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO: |

Administratorem danych osobowych w związku z realizacją postepowania pn.” Odbiór i zagospoda-
rowanie stałych odpadów komunalnych z terenu miasta Golubia-Dobrzynia” jest Gmina Miasto Go-
lub—Dobrzyń, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia, z siedzibą w Golubiu-
Dobrzyniu pod adresem: Plac 1000-Iecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. (56) 683 54 10 do 13, e—

mail: um@golub-dobrzyn.pl.
Treść obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO stanowi załącznik 10 do SWZ.
Treść obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO stanowi załącznik 11 do SWZ.
Zobowiązuje się Wykonawcę do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 i 14 RODO, stano-
wiącego załączniki nr 10 i 11 do SWZ wobec osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez
Wykonawcę w związku z realizacją niniejszego postępowania.
Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO i art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu w załączeniu do oferty lub na wezwanie Zamawiającego,
podpisany przez osobę/by, której dane dotyczą odpowiednio obowiązek informacyjny z art. 13 lub
14 RODO, stanowiący załącznik nr 10 i 11 do SWZ.

Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego spanienia obowiązku informacyjnego z art. 13 i 14
RODO, o którym mowa w zał. 10 i 11 do SWZ, również w trakcie realizacji umowy w przypadku jej
zawarcia w wyniku niniejszego postepowania i zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu pod-
pisanego obowiązek informacyjnego w dniu przekazania danych, nie późnij niż 10 dni od przekaza-
nia danych Zamawiającemu z zastrzeżeniem, że Wykonawca przekaże Zamawiającemu jako załącz-
nik do podpisywanej umowy podpisany przez osobę/by, której dane dotyczą odłownio obowiązek
informacyjny z art. 13 lub 14 RODO.

Sporządził: Dawid Jarecki
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