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Zamawiający: 

Miasto Obrzycko 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym 

bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 o wartości zamówienia 

nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - 

 

NA 

„ODBIERANIE I TRANSPORT ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA OBRZYCKO ORAZ ODBIÓR I TRANSPORT 

ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z PUNKTU 

SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) ” 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ) 

– dalej zwanej „Pzp” 

 

 

 

ZATWIERDZAM 

 

/-/Igor Kołoszuk 

<Podpis kierownika Zamawiającego> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrzycko, dnia    10.11.2021 r. 

 



                                                                                                                           SWZ Miasto Obrzycko DOP.271.3.2021 

2 

 

 

      Nazwa oraz adres zamawiającego. 

Zamawiający:  Miasto Obrzycko 

ul. Rynek 19 , 64-520 Obrzycko 

tel: 61 2913187  

fax: 61 2913248 

adres strony internetowej: www.obrzycko.biuletyn.net 

adres strony internetowej, na której udostępnione będą zmiany i 

wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 

bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:  

https://miniportal.uzp.gov.pl .Postępowanie prowadzone jest w 

formie elektronicznej za pośrednictwem 

https://miniportal.uzp.gov.pl  

NIP 7872076727 

REGON 631257880 

e-mail: mcieciora@obrzycko.com 

Numer postępowania D0P.271.3.2021 

 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez 

przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 o wartości zamówienia 

nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą.   

 

2a. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach    

określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.  

Zamawiający, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian  

postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach 

określonych w projekcie umowy.   

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

 

„ODBIERANIE I TRANSPORT ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA OBRZYCKO ORAZ ODBIÓR I TRANSPORT ORAZ 

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z PUNKTU SELEKTYWNEGO 

ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) 

  

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbierania i transportu oraz 

zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

położonych na terenie Miasta Obrzycko oraz odbierania i transportu oraz zagospodarowania 

odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) w okresie od 1 

stycznia 2022 r. do 31.12.2022 r. 

Miasto zajmuje powierzchnię 3,7 km2.Szacuje się, że na terenie miasta zamieszkuje ok. 2380 

mieszkańców w  ok. 993 gospodarstwach domowych. Liczba zabudowy wielolokalowej 14 

budynków. 

 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 

http://www.obrzycko.biuletyn.net/


                                                                                                                           SWZ Miasto Obrzycko DOP.271.3.2021 

3 

 

 
3.3. Wykonawca realizując zamówienie zobowiązany jest stosować  przepisy prawa, w tym prawa 

miejscowego oraz regulacje wewnętrzne obowiązujące na terenie Miasta Obrzycko w szczególności: 

ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973  ze zm.); 

ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.); 

ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. poz. 

888 ze zm); 

rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 r. poz. 906) ; 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz 

sposobach obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412); 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dla transportu odpadów ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1742) 

przepisami aktualnie obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Obrzycko, Uchwałą Nr  VIII/74/2019 Rady Miasta Obrzycko  z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów. 

 

3.4. Zamawiający wskazuje jako pożądane przeprowadzenie w I półroczu 2022 r. edukacji 

ekologicznej  polegające na przeprowadzeniu akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów w postaci 

wykonania ok.993  sztuk ulotek informacyjnych dotyczących zasad selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych oraz dystrybucji ulotek przez Wykonawcę wśród mieszkańców miasta. 

Wymagania minimalne ulotek: 

- format minimum A5,papier,pełen kolor, 

-w stopce powinien znaleźć się napis „Miasto Obrzycko” 

-treść ulotki przed wykonaniem winna być zaakceptowana przez Zamawiającego. 

Potwierdzeniem akcji będzie przedłożenie Zamawiającemu kopii faktury za wykonanie ulotek. 

W przypadku przyjęcia powyższego zobowiązania Wykonawca  otrzyma 20 punktów w kryterium 

edukacja ekologiczna. 

4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym 

Słownikiem Zamówień: 

 

Kody CPV: 

90500000-2 Usługi związane z odpadami komunalnymi 

90511000-2 Usługi wywozu odpadów 

90512000-9 Usługi transportu odpadów 

90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

90533000-2 Usługi gospodarki odpadami 

90514000-3 Usługi recyklingu odpadów 

90511200-4 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

 

5. Zamawiający 

- nie dopuszcza składania ofert częściowych – zamówienie dostępne dla małych i średnich 

przedsiębiorstw, podział tego zamówienia nie jest celowy oraz spowodowałby znaczne 

utrudnienia przy realizacji zamówienia – zamówienie jednorodne: to Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z 

terenu miasta Obrzycko oraz dostarczenie mieszkańcom worków do zbierania odpadów 

komunalnych. , 

- nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 

- zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu 

podobnych usług na podstawie art. 214 ust 1 pkt. 7) Upup – max do 50% wysokości 

zamówienia podstawowego., 

- nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, 
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- nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 

- informuje, że wszystkie rozliczenia między stronami będą prowadzone w PLN, 

- nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśniania treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia 

- nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 94 i art. 96 ust. 2 pkt. 2) uPzp 

- informuje, ze przewiduje odwrócona kolejność badania i oceny ofert – art. 139 ust. 1 uPzp 

- informuje, że nie były przeprowadzane wstępne konsultacje rynkowe w celu przygotowania 

postępowania.  

 

6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 

określonych w SWZ oraz we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 2 

 

7. Termin wykonania zamówienia. 

Wymagany termin realizacji usługi: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia  2022 r. (12 

miesięcy) 

 
8. Opis warunków udziału w postępowaniu i podstaw wykluczenia 
 
 8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
zasadach określonych w SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w 
postępowaniu.  
 
8.2.  Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków określonych w art. 112 
ust. 2 ustawy Pzp dotyczących:  
 
8.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie precyzuje warunku 
udziału w tym zakresie, 
 
8.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, gdy Wykonawca wykaże że:  
 

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej  w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Miasto  Obrzycko, 

b) aktualny wpis do BDO w zakresie transportu odpadów zgodnie z zapisami art. 24  ustawy 

z dnia 14 grudnia o odpadach.  

 
8.2.3. doświadczenie Wykonawcy: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, 
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi polegające na odbiorze i 
zagospodarowaniu odpadów komunalnych, selektywnie zebranych w łącznej ilości co najmniej 1 
800,00 Mg/24 miesiące, załączając dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego - załącznik nr 8 do SWZ.  
 
8.2.4. potencjał techniczny: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
zgodnie z art. 22 Ustawy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:  
 
8.2.4.1. wykaz narzędzi, pojazdów, wyposażenia bazy magazynowotransportowej i urządzeń 
technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia, wraz z informacją o podstawie 
dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 9 do SWZ,  
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8.2.4.2. oświadczenie o posiadaniu bazy magazynowo-transportowej - załącznik nr 4 do SWZ.  
 
8.3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 
charakteru łączących go z nimi stosunków prawnych na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.  
 
8.4. Wykonawca, który będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  
 
8.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 8.4, powinno 
potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz powinno potwierdzać:  
 
8.5.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
 
8.5.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  
 
8.5.3. 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, których wskazane zdolności dotyczą.  
 
8.6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub 
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  
 
8.7. Podstawy wykluczenia z postępowania: Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 
wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:  
 
8.7.1.  w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, tj: 
 
8.7.1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
 
- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  
- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
- 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,  
- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa,  
- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),  
- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
skarbowe,  
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- 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;  
 
8.7.1.2.  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 8.7.1.1 ;  
 
8.7.1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  
 
8.7.1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  
 
8.7.1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 
zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności 
jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski 
niezależnie od siebie;  
 
8.7.1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.  
 
8.7.2. w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 ustawy Pzp, tj.:  
 
8.7.2.1 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;  
 
8.7.2.2 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych dowodów;  
 
8.7.2.3 który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 
nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z 
wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do 
wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 
 
8.8  Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.  
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8.8.1 W celu realizacji zamówienia, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę – osoby 
wykonujące czynności związane z przedmiotem zamówienia polegające na wykonywaniu usług 
polegających na prowadzeniu i obsłudze pojazdów przeznaczonych do wywozu nieczystości.  
 
8.8.2 Wykonawca lub Podwykonawca oświadczy, że zatrudnia/będzie zatrudniał na umowę o pracę 
na okres wykonywania zamówienia osoby wykonujące w/w czynności.  
 
8.8.3 Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego przedstawić 
Zamawiającemu, najpóźniej w ciągu 3 dni od daty wezwania, listę osób wykonujących wskazane w/w 
czynności.  
 
8.8.4 W celu udokumentowania zatrudnienia na umowę o pracę wskazanych osób, Wykonawca lub 
Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu:  
 
8.8.4.1 zanonimizowaną umowę o pracę wskazanych pracowników, lub  
 
8.8.4.2 oświadczenie zatrudnionego pracownika, lub  
 
8.8.4.3 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę, lub  
 
8.8.4.4 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.  
 
8.8.5 Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli 
Zamawiającego lub upoważnione osoby poprzez żądanie od wykonawcy stosownych informacji lub 
dokumentów, o których mowa w ust. 8.8.4.  
 
8.8.6 Dopuszcza się zmianę osoby/osób o której mowa w ust. 1, wykonującej przedmiot zamówienia. 
W przypadku wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy z osobą biorącą udział przy realizacji 
zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie 
Zamawiającego (pisemnie, e-mailem) w terminie 5 dni, licząc od dnia w którym nastąpiło rozwiązanie 
stosunku pracy. 
 
8.8.7 Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 21 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w 
ust. 6 jest zobowiązany zatrudnić osobę nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.  
 
8.8.8 W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, lub 
udokumentowanie zatrudnienia Zamawiający przewiduje kary umowne dla Wykonawcy w wysokości 
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono 
przedmiotowego wymogu – kary będą naliczane za każdą osobę poniżej liczby wymaganych 
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.  
 
8.8.9 W przypadku powtarzających się naruszeń o których mowa w pkt 8.8.7. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. 
 

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
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9.1  Formularz oferty sporządzony zgodnie ze wzorem załącznika nr 3 do SWZ;   

 

9.3 Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu 

oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego, sporządzone zgodnie ze wzorem załącznika nr 5 do SWZ. W przypadku, gdy 

Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotu 

udostępniającego zasoby, przedstawia, zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, ww. 

oświadczenie także dla podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w 

jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby;  

 

9.4  Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane 

wykonają poszczególni Wykonawcy – jeżeli dotyczy; - wzór zgodny z załącznikiem 6 do 

SWZ; 

 

 9.5 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 

ustawy Pzp wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 

3 – jeżeli dotyczy zgodnie z załącznikiem nr 10;  

 

9.6  Pełnomocnictwa – o ile Wykonawca ustanawia pełnomocników do wykonywania 

czynności w postępowaniu;  

 

9.7 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie 

zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w przypadku, gdy 

ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 

58 ustawy Pzp. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.  

9.8 Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania podmiotu udostępniającego 

zasoby - jeżeli dotyczy.  

 

10. Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie 

Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona: 

 

10.1  Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 

którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego, sporządzone zgodnie ze wzorem załącznika nr 7 do SWZ. 

Oświadczenie musi być sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

 

10.2 Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających 

swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych, selektywnie zebranych w łącznej ilości co najmniej 800,00 Mg/24 

miesiące, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na 

rzecz których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 

wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu usług zawiera załącznik nr 8 

do SWZ.  
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10.3 Wykaz wyposażenia zakładu dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia 

publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu 

wyposażenia zawiera załącznik nr 9 do SWZ.  

 

11. Informacja dla Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:  

 

11.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

winno być załączone do oferty.  

 

11.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.3 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie 

to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu.  

 

11.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.4 SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane 

wykonają poszczególni Wykonawcy. 

 

 12. Informacja o sposobie porozumiewania się  

 

12.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a 

Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej (e-mail: 

zamowienia@obrzycko.com oraz mcieciora@obrzycko.com).  

 

12. 2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Magdalena Cieciora  

 

12.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz 

do „Formularza do komunikacji”.  

 

12.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP). 

 

12. 5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie 

miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego 

regulaminu.  

 

12.6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do 

komunikacji” wynosi 150 MB.  
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12.7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

 

12.8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy 

i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 

  

12.9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, e-mail: zamowienia@obrzycko.com oraz mcieciora@obrzycko.com.  

 

12.10. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 

Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość 

składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail 

wskazany w ust. 12.9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

cyfrowo odwzorowanych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz 

rozporządzeniu 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). 

 

            Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

 

13. Wymagania dotyczące wadium. 

 

13.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

13.2 Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

13.3 Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wysokości 5% 

ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w jednej z poniższych form:  

a. pieniądzu,  

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c. gwarancjach bankowych; 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości). 

 

13.4 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych 

w art. 450 ust. 2 ustawy.  

 

13.5 Zabezpieczenia  wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego Bank Spółdzielczy we Wronkach Nr rachunku 83 8961 10120010 0100 1023 

0007 z dopiskiem zabezpieczenie w postępowaniu . „ODBIERANIE I TRANSPORT ORAZ 
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ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA 

OBRZYCKO ORAZ ODBIÓR I TRANSPORT ORAZ ZAGOSPODAROWANIE 

ODPADÓW KOMUNALNYCH Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH (PSZOK)” 

  

 

13.6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczalnych formach, 

określonych w pkt 12 SWZ, należy je złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym złożonym 

przez gwaranta lub poręczyciela przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

wskazanych w pkt 12. ust. 1 SWZ. 

 

13.7. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać 

następujące elementy:  

 

13.7.1. nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),  

 

13.7.2. nazwę beneficjenta (Zamawiającego),  

 

13.7.3. nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,  

 

13.7.4. określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

 

13.7.5. sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego 

zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty z tytułu roszczeń w związku z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.  

 

13.8. Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek 

dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku 

przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej 

jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

13.9. Wymaga się, aby z dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wynikało jednoznacznie 

gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze 

żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę 

do żądania wypłaty należności. Gwarancja nie może zawierać żadnych dodatkowych 

wymagań od Zamawiającego lub osób trzecich, dokumentów lub dokonywania czynności (np. 

żądania pośrednictwa banku Zamawiającego).  

 

13.10. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę 

Zamawiający wystąpi do Gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie 

faktyczne i prawne.  

 

13.11. Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie usługi zgodnie z umową, w wysokości 

70% całości zabezpieczenia, zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni od podpisania 

końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. Pozostała część zabezpieczenia w 

wysokości 30% całości zabezpieczenia, służąca do zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi 
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za wady, zwrócona zostanie Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

 

14. Termin związania ofertą. 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania 

ofert. 

 

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonym w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 

zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą 

wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą (art. 307 ust. 2 i 3 Pzp) 

 

 

 

 

15. Opis sposobu przygotowania ofert. 

 

15.1.Wymagania formalne  

 

15.1.1 Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem „Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 

Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty 

Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym może być 

prowadzona korespondencja związana z postępowaniem. Oferta musi być sporządzona w 

języku polskim. Zamawiający rekomenduje format .pdf lub .doc. Ofertę w postępowaniu 

składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

  

15.1.2. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na 

stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.  

 

15.1.3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego 

lub podpisu zaufanego.  

 

15.1.4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, 

do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu 

Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku 

za pośrednictwem miniPortalu Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty 

składające się na ofertę. e. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w 

poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku 

wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik 

zaszyfrować. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji 

jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego 

udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, 

będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez 

Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą 

informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.  

 

15.1.5. Do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 9.w SWZ w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.  

 

15.1.6. Pełnomocnictwo musi być sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

uprawnione, w świetle dokumentów rejestracyjnych do reprezentowania Wykonawcy. 

Dopuszcza się przesłanie pełnomocnictwa w formie notarialnego poświadczenia zgodności 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, opatrzonego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez notariusza.  

 

15.1.7. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie formularza oferty, którego wzór 

stanowi załącznik 3 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego 

przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje 

wymagane w formularzu ofertowym. 

 

16.      Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

16.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 29.11.2021r. r. do 

godziny 14:00.  

 

16.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po 

terminie składania ofert.  

 

16.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29..11.2021r. o godzinie 14.30.  Otwarcie ofert jest 

niejawne.  

 

16.4. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

 

16.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o:  

 

16.5.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały 

otwarte;  

 

16.5.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

 

16.6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.  
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16.7. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania.   

 

17.    Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się 

kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert. 

 

17.1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 maja 

2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178).  

 

17.2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszej SWZ.  

 

17.3. Cena ofertowa stanowić będzie wstępne wynagrodzenie umowne wykonawcy za 

realizację przedmiotu zamówienia, natomiast ofertowe ceny jednostkowe elementów 

usług/dostaw/robót będą cenami ryczałtowymi (w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego), 

niepodlegającym zmianom w czasie realizacji zamówienia i będą służyły do obliczenia 

faktycznego wynagrodzenia wykonawcy, zgodnie z powykonawczą ilością zrealizowanych 

robót/usług/dostaw. 

 

17.4. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty 

ceny brutto oferty, która zawiera zarówno koszty związane z realizacją zamówienia jak i 

opłaty, prowizje, zysk wykonawcy oraz inne świadczenia i koszty związane z realizacją (w 

tym administracyjne).  

 

17.5. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).  

17.6. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 

(zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy 

zaokrąglić w górę).  

 

17.7. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

  

17.8. Cenę ofertową na podstawie ww. wymagań, należy obliczyć w Formularzu ofertowym 

(np. wg wzoru w Załączniku nr 3 do SWZ).  

 

17.9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne 

omyłki polegające na niezgodności oferty ze SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona, 

zgodnie z art. 223 ustawy Pzp. Zamawiający w treści oferty wykonawcy poprawi w 

szczególności:  

 

17.9.1. omyłki polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki miary w 

treści złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą zbiorczego zestawienia kosztów, 

dostosowując ich treść do odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych w 

specyfikacji warunków zamówienia,  

 

17.9.2. oczywiste omyłki rachunkowe polegające na błędnych obliczeniach matematycznych 

(mnożenie, dodawanie), a w konsekwencji wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi 

końcową wartość oferty, c. omyłki polegające na zdublowaniu tych samych pozycji w 

formularzu cenowym w następujący sposób:  
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17.9.2.1 zamawiający wykreśli z zbiorczego zestawienia kosztów (bądź kosztorysu 

ofertowego) zdublowane pozycje pozostawiając tylko jedną z nich,  

 

17.9.2.2 po wykreśleniu zdublowanych pozycji zamawiający zsumuje wartości podane w 

pozostawionych pozycjach i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę ofertową,  

 

17.9.2.3 w sytuacji kiedy zdublowane pozycje będą zawierać inne ceny zamawiający wykreśli 

pozycję o wyższej cenie.  

 

UWAGA: Jakiekolwiek zamiany polegające na pominięciu jakiejkolwiek z istniejących 

pozycji w zbiorczym zestawieniu kosztów bądź w przedmiarze robót/dostaw/usług 

(dotyczy to również podania wartości „0") nie będą uznane za możliwe do poprawienia 

w trybie art. 223 ustawy Pzp i skutkować będą odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 

ustawy Pzp.  

 

18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

 

18.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami oceny ofert: 

 

Lp.  Opis kryteriów oceny Waga - punkty 

1 Cena (C) 60%-60 pkt 

2 Czas zapłaty za fakturę (T) 20%-20 pkt 

3 Edukacja (E) 20% -20 pkt 

 18. 2. Cena - 60% - wyliczona według wzoru (KC):  

  

C= ------------------------------------*100*60%  

 

18.3. Czas zapłaty za fakturę VAT - 20% (KFV):  

 

Zamawiający ustala że:  

18.3.1 minimalny termin płatności faktury zaproponowany przez Wykonawcę nie może być 

krótszy niż 14 dni od daty złożenia faktury na dziennik podawczy Zamawiającego.  

 

18.3.2 maksymalny termin płatności faktury zaproponowany przez Wykonawcę nie może być 

dłuższy niż 30 dni od daty złożenia faktury na dziennik podawczy Zamawiającego.  

 

18.3.3 5 punktów – termin płatności wynoszący czternaście (14) dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu faktury wystawionej przez Wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z 

umową,  

 

18.3.4 10 punktów – termin płatności wynoszący dwadzieścia jeden (21) dni od dnia 

doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej przez Wykonawcę w sposób prawidłowy 

oraz zgodny z umową,  

 

18.3.5 20 punktów - termin płatności wynoszący trzydzieści (30) dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu faktury wystawionej przez Wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z 

umową.  
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18.3.6 Zamawiający w kryterium „termin płatności” przyzna Wykonawcy odpowiednią ilość 

punktów (max 20), zgodnie z ww. punktacją.  

 

19.1  Edukacja - 20% (KE): Przeprowadzenie przez Wykonawcę akcji edukacyjnej 

polegającej na:  

 

I. akcji informacyjnej dla mieszkańców Miasta Obrzycko w postaci ulotki propagującej 

poprawę selektywnej zbiórki odpadów (I) 

 

 II. prelekcjach w szkole podstawowej w Obrzycku  (II) Oferta może otrzymać maksymalnie 

20 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium „Edukacja”.  

 

Zamawiający przyzna punkty według n/w zasad:  

Nazwa kryterium Akcje edukacyjne Liczba przyznanych 

punktów 

Przeprowadzenie przez 

Wykonawcę akcji 

edukacyjnej 

I +II 20 

I 10 

II 10 

 

 

 

Zamawiający zastrzega, że przypadku, gdy żadna z pozycji dotyczących odpowiednich części 

zamówienia ww. kryterium nie zostanie przez Wykonawcę zaznaczona w formularzu 

ofertowym, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie deklaruje przeprowadzenia żadnej z akcji 

edukacyjnej i przyzna ofercie w kryterium Edukacja 0 pkt. 

20. Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 

największą liczbę punktów według poniższego wzoru: ΣK= KC + KFV + KE  

Gdzie:  

ΣK - suma kryteriów na podstawie który dokonano oceny poszczególnych wykonawców 

którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu  

KC – kryterium: cena  

KFV – kryterium: czas zapłaty za FV  

KE – kryterium: edukacja  

 

21. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

22. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.  

 

23. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawią taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli 

te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, 

zawierających nową cenę. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen 

wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.  

 

24. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wymaganiom przedstawionym w Ustawie oraz w SWZ i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 

 

25.  Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ust.1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych i uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy. 
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26.   Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

26.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawieraniu umowy muszą posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

 

26.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci mają obowiązek złożyć, przed zawarciem umowy - w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, umowę regulującą współpracę tych 

Wykonawców. Umowa taka musi określać strony umowy, cel działania, sposób 

współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 

(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do 

czasu wykonania zamówienia.  

 

26.3. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

  

27. Projektowane postanowienia umowy  

 

27.1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera 

załącznik nr 2 do SWZ, stanowiący integralną część SWZ.  

 

27.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany do zawarcia umowy z 

Zamawiającym w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty (zawiadomienie zostanie przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej).  

 

27.3. Terminy określone w punkcie 2 nie mają zastosowania, jeżeli w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.  

 

27.4. O terminie i miejscu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta okazała się 

najkorzystniejsza zostanie pisemnie powiadomiony. 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ 

(art. 284 ust. 1 Pzp).  

 

Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ powinny być wnoszone za 

pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl 

 

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 

2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 

składania ofert  (art. 284 ust. 2 Pzp).  

 

3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.   

 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia za 

pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 

zapytania, za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl 

 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ ( art. 286 Pzp). 

 

7. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia za pośrednictwem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl 

 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują 

przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy). 

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma 

lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.  

 

Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, 

systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie 

umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy 

ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub 

konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3)  zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 

zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego 

obowiązany  

 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 

pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

 

Zgodnie z art. 515 ustawy, odwołanie wnosi się: 

„1. Odwołanie wnosi się: 

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, 

w terminie: 

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a; 

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie: 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

b) 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. 

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, 

których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; 

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość 

jest mniejsza niż progi unijne. 

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku 

zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; 

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku 

zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo 

takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu 

zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 

postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie 

negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku 

postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie 

udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia albo 

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez 

ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający: 

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które 

nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo 

zamówienia z wolnej ręki.” 

Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego 

„sądem zamówień publicznych”. 

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, 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. 

Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga 

kasacyjna do Sądu Najwyższego. 

 

Ochrona danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 

r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 
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administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Obrzycko reprezentowany 

przez Burmistrza Miasta Obrzycko 

administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Pana Wojciecha Musiała z którym 

można się kontaktować pod adresem e-mail: wmusial@obrzycko.com 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„”ODBIERANIE I TRANSPORT ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA OBRZYCKO ORAZ ODBIÓR I TRANSPORT ORAZ 

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z PUNKTU SELEKTYWNEGO 

ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) ” prowadzonym w trybie 

podstawowym; 

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych  jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

posiada Pani/Pan: 

prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

 prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników); 

 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu; 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;   

nie przysługuje Pani/Panu: 

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

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

  

30.Wykaz załączników do SWZ:  

 

30.1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1;  

 

30.2. Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 2;  

 

30.3. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 3;  

 

30.5. Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków – załącznik nr 

5;  

 

30.6. Wzór oświadczenia dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – 

załącznik nr 6;  
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30.7. Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku 

podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków – załącznik nr -7; 

 

30.8. Wzór wykazu usług – załącznik nr 8;  

 

30.9. Wzór wykazu wyposażenia – załącznik nr 9;  

 

30.10. Oświadczenie o bazie magazynowo-transportowej – załącznik nr4 

 


