Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE
ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY Z TERENU GMINY KWIDZYN

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Podstawa prawna – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych
Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Zgodnie z CPV:
90.50.00.00–2
90.51.12.00–4
90.53.30.00–2
90.51.31.00–7
90.51.20.00-9

Usługi związane z odpadami,
Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw
domowych,
Usługi gospodarki odpadami
Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
Usługi transportu odpadów

Nr sprawy: ZP.271.10.2019

Zatwierdzam Dokumentację Przetargową
09.07.2019 r.
Wójt Gminy Kwidzyn
Dariusz Wierzba
str. 1

I.

Informacja o Zamawiającym

Gmina Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30
82-500 Kwidzyn
NIP: 5811827894
tel.: 55 261 41 51
adres strony internetowej: www.gminakwidzyn.pl
adres e-mail: urzad@gminakwidzyn.pl

II.

Tryb udzielenia zamówienia

Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz
w sprawach nieuregulowanych niniejszą „ustawą” przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10
ust. 1 oraz art. 39-46 „ustawy” jw.
Wartość zamówienia jest większa od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy.
III.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu
gminy Kwidzyn w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr A do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ).
3. Wykaz nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi Załącznik nr B
do SIWZ.
4. Wymagania dotyczące stosunku pracy:
a)

Zamawiający – zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy – określa wymagania
dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności dotyczące
realizacji zamówienia w całym okresie jego realizacji, z uwagi na okoliczności,
iż wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony
w art. 22 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 917 ze zm.), dalej „Kodeks pracy”.

b)

Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
(przez cały okres realizacji przedmiotu umowy) osób, które wykonują czynności
bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy fizycznej, czyli tzw. pracowników
fizycznych, wykonujących pracę fizyczną (rozumianą jako wykonywanie czynności
wymagających ruchu oraz wysiłku), w szczególności w niniejszym zamówieniu
są to czynności związane z kierowaniem i obsługą sprzętu służącego
do odbioru odpadów komunalnych.

c)

Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań
dotyczących zatrudniania ww. osób. Zamawiający uprawniony jest w szczególności
do:
a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie
powyższych wymogów i dokonywania ich oceny,

1

potwierdzenia

spełniania

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania
pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,
a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
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b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
powyższych wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania
świadczenia.
d)

Dla realizacji celów określonych w ppkt a)-c) na każde wezwanie Zamawiającego
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 5 dni wskazane poniżej dowody
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
przez Wykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy:
a. oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących
czynności,
których
dotyczy
wezwanie
Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu Wykonawcy;
b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię
dowodu
potwierdzającego
zgłoszenie
pracownika
przez
pracodawcę
do ubezpieczeń (formularz ZUS ZUA), zanonimizowaną w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO oraz
ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, za wyjątkiem
imienia i nazwiska pracownika.

e)

IV.

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentów, o których mowa w ppkt d),
będzie podstawą do naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa
w § 9 Umowy, a po naliczeniu kar umownych z powodu trzykrotnego naruszenia tego
obowiązku - do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Termin realizacji zamówienia

od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.
V.
1.

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy
Kwidzyn, zgodnie z art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U z 2018 roku, poz. 1454
ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku- Prawo przedsiębiorców (Dz. U
z 2018 roku, poz. 650 ze zm.); Zaświadczenie to musi obejmować co najmniej
rodzaje odpadów określone w załączniku nr A do SIWZ;
b) posiada zezwolenie na transport odpadów lub potwierdzenie wpisu do rejestru
transportujących odpady prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa,
na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Dokumenty te muszą
obejmować co najmniej rodzaje odpadów określone w Załączniku nr A do SIWZ;
c) posiada wpis do prowadzonego przez Marszałka Województwa Pomorskiego rejestru
podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami, (BDO, Dział VII) w zakresie kodów odpadów komunalnych, objętych
przedmiotem zamówienia;
d) posiada umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie
odpadów lub zezwolenie, o którym mowa w art. 41 ustawy o odpadach (Umowa
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z Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych-RIPOK).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
w/w warunki udziału w postępowaniu musi spełniać każdy z wykonawców, który
rzeczywiście będzie odbierał i transportował odpady.
2) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował:
a) co najmniej dwoma pojazdami bezpylnymi
zmieszanych odpadów komunalnych,

przystosowanymi

do

odbierania

b) co najmniej dwoma pojazdami bezpylnymi
selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,

przystosowanymi

do

odbierania

c) co najmniej jednym pojazdem do odbioru zmieszanych i segregowanych odpadów
komunalnych, który będzie obsługiwał drogi lokalne oraz trudno dostępne miejsca
(o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony).
 Pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy.
 Winny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania
techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu.
 W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy
o zbliżonych parametrach.
 Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą
firmy oraz danymi teleadresowymi Wykonawcy odbierającego odpady od właścicieli
nieruchomości.
 Pojazdy te winny być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się
na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku a także transportu.
 Muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem
przewożonych
odpadów
oraz
minimalizująca
oddziaływanie
czynników
atmosferycznych na odpady.
 Pojazdy te muszą być wyposażone w:
system monitoringu (GPS) bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego,
umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych
o położeniu pojazdu i miejscach postoju,
− system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów,
umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego w ramach realizacji
zamówienia.
 Pojazdy te muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające
sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.
−

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
w/w warunek udziału w postępowaniu może zostać spełniony łącznie.
d) bazą magazynowo- transportową, usytuowaną na terenie gminy Kwidzyn
lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Kwidzyn, na terenie
do którego Wykonawca posiada tytuł prawny, spełniającą wszystkie wymagania
określone w Rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości (Dz. U z 2013 roku, poz. 122);
 Teren bazy magazynowo-transportowej musi być:
− zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym;
− miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów na terenie bazy powinno być
zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu;
− miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych winny
być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone
przed działaniem czynników atmosferycznych;
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− teren bazy musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające
zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących
z terenu bazy zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. – Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469).
Baza magazynowo-transportowa musi być wyposażona w:
− miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów;
− pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych
osób;
− miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów
komunalnych;
− legalizowaną wagę samochodową najazdową – w przypadku gdy na terenie
bazy następuje magazynowanie odpadów.
Na terenie bazy magazynowo-transportowej powinny znajdować się także:
− punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów;
− miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów - o ile czynności te nie będą
wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy.
Część transportowa oraz część magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych
terenach, przy jednoczesnym spełnieniu warunków wyżej określonych.
Ponadto na terenie bazy magazynowo-transportowej muszą znajdować się urządzenia
do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc
przetwarzania.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
w/w warunek udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden
z wykonawców.
3) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, należycie świadczył w sposób ciągły
przez okres co najmniej 12 m-cy co najmniej jedną usługę, polegającą na odbieraniu
i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wraz
z ich zagospodarowaniem o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł
brutto. Poprzez zagospodarowanie odpadów komunalnych Zamawiający
rozumie przekazanie odpadów do odzysku, recyklingu, składowania lub
unieszkodliwiania.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
w/w warunek udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden
z wykonawców.
4) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące
sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
zawarł odpowiednie umowy ubezpieczenia, celem wyłączenia odpowiedzialności
materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu szkód powstałych w związku
z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie
realizacji umowy na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł.
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
a) art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy;
b) art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;
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Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli złoży dokumenty
wymienione w pkt. VI SIWZ.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak
podstaw do wykluczenia musi wykazać każdy z wykonawców.
2.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa Ustawy najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.

VI.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

A.

Dokumenty składane wraz z ofertą:

1.

Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert:

1) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i przesłanek
wykluczenia z postępowania, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (dalej JEDZ)- Załącznik 1 do oferty.
a) Elektroniczne narzędzie
https://espd.uzp.gov.pl/

do

wypełnienia

JEDZ

jest

dostępne

pod

adresem:

b) Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia została
udostępniona na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, JEDZ
(załącznik nr 1 do oferty) składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
d) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty
dotyczące tych podmiotów.
e) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać
z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które
umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności
w jednym następujących formatów: .pdf, .doc, .docx.
f) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ,
Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem
świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania
oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 162).
2.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.

3.

Zgodnie z art. 22a ust.4 Ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują usługi, do realizacji których zdolności
te są wymagane.

4.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
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zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia (w oryginale, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez ten podmiot) – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do oferty.
5.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite
dokumenty dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 1 do oferty).

6.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu,
o którym mowa w ust. 1 (Załącznik nr 1 do oferty).

B. Dokumenty składane po otwarciu ofert
1.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 23) Ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, składa oświadczenie
o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
wg załączonego wzoru- Załącznik nr 2 do SIWZ (w formie oryginału).
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może wraz
z oświadczeniem złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

C.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego

1.

Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni)
aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, tj.:

1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Kwidzyn,
zgodnie z art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1454, 1629);
b) zezwolenie na transport odpadów lub potwierdzenie wpisu do rejestru transportujących
odpady prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa, na podstawie ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Dokumenty te muszą obejmować co najmniej
rodzaje odpadów określone w Załączniku nr A do SIWZ;
c) potwierdzenie wpisu do prowadzonego przez Marszałka Województwa Pomorskiego
rejestru
podmiotów
wprowadzających
produkty,
produkty
w
opakowaniach
i gospodarujących odpadami, (BDO, Dział VII) w zakresie kodów odpadów
komunalnych, objętych przedmiotem zamówienia;
e) umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów
lub zezwolenie, o którym mowa w art. 41 ustawy o odpadach (Umowa z Regionalną
instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych-RIPOK),
d) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, o których mowa
w Rozdz. V, ust.1 pkt.2 ppkt a), b), c) SIWZ (pojazdy), dostępnych Wykonawcy usługi
w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami, wg załączonego wzoru- Załącznik nr 4 do SIWZ;
e) opisu bazy transportowo- magazynowej, o której mowa w Rozdz. V, ust. 1, pkt 2 ppkt
d) SIWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania nią, wg załączonego wzoru Załącznik nr 5 do SIWZ;
f) wykazu usług, o których mowa w Rozdz. V, ust. 1, pkt 3. SIWZ, wg załączonego wzoruZałącznik nr 6 do SIWZ wraz z dowodami określającymi, czy te usługi zostały
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wykonane należycie;
g) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia - zgodnie z Rozdz. V ust. 1 pkt 4
SIWZ.
2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert w postępowaniu;
b) zaświadczenia
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności- wg załączonego wzoru- Załącznik nr 7 do SIWZ;
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne- wg załączonego wzoruZałącznik nr 8 do SIWZ;
g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) – Załącznik nr 9 do SIWZ;
h) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,
prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy - Załącznik
nr 10 do SIWZ.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a Ustawy będzie zobowiązany do złożenia w/w
dokumentów również w odniesieniu do tych podmiotów.
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D. Forma składanych dokumentów
1.

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI SIWZ składane
są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem,
z zastrzeżeniem ust. 2.

2.

Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 SIWZ (JEDZ) składane jest
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.

3.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio:
- wykonawca,
- podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,
- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
- podwykonawca,
w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

E.

Wykonawcy występujący wspólnie

1.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego
przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonej
notarialnie.

3.

Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.

4.

Zamawiający informuje, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12- 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1)
ustawy musi wykazać każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia.

F.

Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych

1.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt C ppkt 2) SIWZ:
1) lit. a): składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
2) lit. b-d): składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat
należności
wraz
z
ewentualnymi
odsetkami
lub
grzywnami,
w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie
decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1a) i 2b) powyżej, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym
mowa w pkt 2a) powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym
mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
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wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Do aktualności tego dokumentu mają odpowiednie
zastosowanie zapisy pkt 2.
VII.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, z zachowaniem
formy pisemnej.

2.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, lub poczty
elektronicznej.

3.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal
(Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID
postępowania).

4.

Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej. Osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami
są:
- w sprawach proceduralnych:
przetargi@gminakwidzyn.pl.

Katarzyna

- w sprawach merytorycznych:
odpady@gminakwidzyn.pl

Agata

Foryś,

Kuszyńska,

tel.

(55)

261-41-73,

e-mail:

tel.

(55)

261-41-65,

e-mail:

5.

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń
składane
są
przez
Wykonawcę
za
pośrednictwem
Formularza
do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 4 adres email. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz
do formularza do komunikacji.

7.

Wymagania
techniczne
i
organizacyjne
wysyłania
i
odbierania
dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu
oraz Regulaminie ePUAP.

8.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

9.

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.

10. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie
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zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi
załącznik do niniejszej SIWZ.
VIII. Wymagania dotyczące wadium
1.

Wysokość wadium w niniejszym postępowaniu wynosi 70 000 zł (siedemdziesiąt tysięcy
złotych 00/100).

2.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w pełnej wysokości przed upływem terminu
do składania ofert.

3.

Wadium przetargowe należy wnieść do Zamawiającego w jednej lub kilku następujących
formach:



pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Powiślańskim Banku
Spółdzielczym w Kwidzynie nr 78 8300 0009 0008 2123 2000 0060. - Tytuł przelewu
„Wadium – Odpady”,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 310).






4.

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę
uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

5.

Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz powinno być wystawione na Gminę Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30; 82-500 Kwidzyn i złożone wraz z ofertą poprzez miniPortal
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem
kwalifikowanym przez wystawcę (bank, ubezpieczyciel).

6.

Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien:
1) przewidywać bezwarunkową utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach
określonych w ust. 7 i 8 poniżej;
2) zawierać sformułowanie zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego
zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty wystawione przez
Zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 7 i 8 poniżej.

7.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
1)
2)
3)

odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

8.

Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art.
25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

9.

Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych przypadków zamawiający
wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej wadium.
Żądanie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Gwarant nie może uzależniać
dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania
czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym
żądaniem gwaranta może być dokument potwierdzający, że osoba, która podpisała
wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważniona jest do jego reprezentowania
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lub przesłanie wezwania do zapłaty
beneficjenta.

za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek

10. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który określony został
w Rozdz. IX SIWZ.
11. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji wadialnej przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie, w dokumencie gwarancji winny być wskazane
podmioty należące do konsorcjum lub co najmniej informacja, że zleceniodawca gwarancji
składa ofertę w ramach konsorcjum, a fakt ten został zaakceptowany przez gwaranta.
IX.

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
X.

Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część zamówienia.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Opis sposobu przygotowania ofert:
1)

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx. i podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany
został w Regulaminie korzystania z miniPortal.

2)

Ofertę należy złożyć w oryginale.

3)

Zaleca się, aby oferta została sporządzona na formularzu załączonym do niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- Załącznik nr 1.

4)

Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część, są dokumenty wymienione
w SIWZ. Oferta i każdy z załączników powinny zostać podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego
reprezentowania i składania w jego imieniu oświadczenia woli. Wyjątek stanowi
zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, które kwalifikowanym podpisem
elektronicznym podpisuje podmiot udostępniający zasoby.

5)

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być
załączone pełnomocnictwo w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego
lub w elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonej notarialnie, z określeniem jego
zakresu.

4.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również
na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest
dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany
jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana
z postępowaniem.

5.

Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz
z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

6.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany
i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

7.

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
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8.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego
systemu zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz
z jednoczesnym
zaznaczeniem
polecenia
„Załącznik
stanowiący
tajemnicę
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane
do jednego pliku archiwum (ZIP).
12. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 419 ze zm.) przez tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania
w celu zachowania ich poufności. Oznacza to, że za tajemnicę przedsiębiorstwa może być
uznana określona informacja (wiadomość), która spełnia łącznie trzy warunki:
1)

ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest inną
informacją posiadającą wartość gospodarczą,

2)

nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

3)

podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

13. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
XI.

Miejsce oraz termin składania ofert

1. Składanie ofert
1)

Termin składania ofert upływa dnia 19 sierpnia 2019 roku, o godz. 10:00.

2. Otwarcie ofert
1)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 sierpnia 2019 roku, o godz. 12:00.

2)

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej
na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą
klucza prywatnego.

3)

Otwarcie ofert jest jawne.

4)

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
informację z otwarcia ofert.

XII.

Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w Formularzu oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ)
cenę za realizację całego przedmiotu zamówienia oraz cenę jednostkową brutto za miesiąc
świadczenia usługi.
2. Kwotę podatku VAT należy określić w stawce obowiązującej na dzień składania ofert.
3. Cenę oferty należy określić w kwocie brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie
ryczałtowe, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Cenę oferty należy podać w PLN.
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4. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia wraz z m.in.:
 podatkiem VAT,
 upustami i rabatami,
 kosztami związanymi z odbieraniem zmieszanych odpadów komunalnych
z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich przekazaniem
do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych,
 kosztami związanymi z wyposażeniem w worki do selektywnej zbiórki odpadów
i odbiorem selektywnie zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy,
 kosztami i przychodami związanymi z przekazaniem selektywnie zebranych
odpadów do Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub
do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią
postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach,
 kosztami przeprowadzenia zbiórek odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu
AGD i RTV, wraz z ich zagospodarowaniem,
 kosztami sporządzenia i rozdysponowania wśród właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy harmonogramów odbioru odpadów.
6. W cenie, Wykonawca uwzględni między innymi:
a) możliwy wzrost ilości odbieranych odpadów,
b) możliwy wzrost ilości obsługiwanych budynków oraz wynikający z tego wzrost liczby
mieszkańców,
c) wymagania co do częstotliwości i sposobu odbierania odpadów.
7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający nie uzna za oczywistą
omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. Ofertę zawierającą błędną
stawkę podatku VAT Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy.
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając
ofertę, informuje Zamawiającego, 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, oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku.
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących
kryteriów :
Cena

– 60 % - maksymalnie 60 pkt

Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych

– 30% - maksymalnie 30 pkt

Termin płatności

– 10% - maksymalnie 10 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu
ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów
z poszczególnych kryteriów oceny ofert.
Sposób przyznawania punktów:
a)

Cena

C = Cmin / Cbad. x 60
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C – ilość punktów oferty badanej w kryterium Cena (z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku)
Cmin – najniższa cena pośród wszystkich ocenianych ofert (brutto)
Cbad – cena oferty badanej (brutto)
b)

Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych

Minimalna ilość odbioru odpadów wielkogabarytowych to 2 razy w ciągu roku, natomiast
maksymalna to 4 razy w ciągu roku.
Punkty będą przyznawane według poniższego zestawienia:
− 2 odbiory/rok – 10 pkt
− 3 odbiory/rok – 20 pkt
− 4 odbiory/rok – 30 pkt
W - ilość punktów
wielkogabarytowych
c)

oferty

badanej

w

kryterium

częstotliwość

odbioru

odpadów

Termin płatności
T = Tbad / Tmax x 10

T – ilość punktów oferty badanej w kryterium Termin płatności (z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku)
Tbad – termin płatności w ofercie badanej (podany w dniach)
Tmax – najdłuższy termin płatności (podanych w dniach) spośród wszystkich ocenianych ofert
Zaoferowany termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu
ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbą punktów
w poszczególnych kryteriach oceny ofert (C+W+T).
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe
w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona (zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 ustawy).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania każdego Wykonawcy w celu
udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat treści złożonej oferty. Od Wykonawców oczekuje
się gotowości udzielania wszelkich żądanych wyjaśnień.
XIV.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi
podanej w ofercie.

5% ceny brutto

2. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)
2)
3)
4)

pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
str. 15

5)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 310).

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie nr 78 8300 0009
0008 2123 2000 0060. - Tytuł przelewu „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
– Odpady”
4. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniądz powinno być wystawione na Gminę
Kwidzyn ul. Grudziądzka 30; 82-500 Kwidzyn oraz złożone w depozyt do Urzędu Gminy
Kwidzyn
1)

w oryginale, w formie papierowej lub

2) w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego
kwalifikowanym przez wystawcę (bank, ubezpieczyciel).
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

podpisanego
może

podpisem

wyrazić

zgodę

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest
w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych lub poręczeniach, Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu projekt gwarancji lub poręczenia przed zawarciem umowy w terminie
określonym przez Zamawiającego.
7. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące
elementy:
1)
2)
3)
4)
5)

6)

nazwę wykonawcy i jego siedzibę,
nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),
nazwę gwaranta lub poręczyciela,
określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,
sformułować zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia
kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy wykonawca:
a) nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy,
b) wykonał przedmiot zamówienia objęty umową z nienależytą starannością
terminy ważności zabezpieczenia gwarantujących wypłatę zgodnie z terminami zwrotu
zabezpieczenia określonymi w ust. 9.

8. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych przypadków Zamawiający
wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie
należytego wykonania umowy. Żądanie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych
warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej
dokumentacji. Dopuszczalnym żądaniem gwaranta może być dokument potwierdzający,
że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu Beneficjenta, upoważniona jest
do jego reprezentowania lub przesłanie wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku
prowadzącego rachunek beneficjenta.
9. Zwrot zabezpieczenia
1)
2)

XV.

Zabezpieczenie zostanie zwrócone wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości
30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w terminie określonym w ustawie.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy
w sprawie przedmiotowego zamówienia lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
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spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba
że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
3. Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedłożenia:
a) projektu umów z podwykonawcami na realizację powierzonego im do wykonania
i zgodnego z ofertą Wykonawcy zakresu robót – jeżeli Wykonawca planuje wykonanie
robót przy udziale podwykonawców;
b) umowa regulująca współpracę wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia publicznego;
c) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny
całkowitej podanej w ofercie;
d) prezentacji (okazania) pojazdów i bazy magazynowo-transportowej wskazanych
w Rozdz. V ust. 1 pkt 2) SIWZ.
e) kopię aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej (o której mowa w Rozdz. V ust. 1 pkt 4) SIWZ)
wraz z dowodami zapłaty składki;
4. W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa powyżej,
będzie to uznane przez Zamawiającego za tożsame z uchylaniem się od zawarcia umowy,
co daje podstawę do zatrzymania wadium.
XVI.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki
umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby
zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
XVII.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego, określonych w ustawie, zasad udzielania zamówień, przysługują środki
ochrony prawnej na zasadach określonych w ustawie (dział VI art. 179-198 ustawy).
XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
XIX.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli
Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie będzie polegało
na powtórzeniu usług objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w Załączniku nr A
do SIWZ stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie musiał
wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu analogicznych, jak w zamówieniu
podstawowym, z ewentualną modyfikacja wynikającą z zakresu zamówienia powtórzonego.
Zamówienie z wolnej ręki zostanie udzielone na warunkach wynikających ze wzoru umowy,
zawartego w Załączniku nr 3 do SIWZ, z uwzględnieniem dodatkowych negocjacji dot.
realizacji zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług w szczególności terminu,
wynagrodzenia, kar umownych.
Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zostało przewidziane w ogłoszeniu
o zamówienie podstawowe, jest zgodne z jego przedmiotem, a całkowita wartość tego
zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego.
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XX.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza
ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXI.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający
przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
XXII.

Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający
przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXIII. Informacja na temat części zamówienia, których wykonanie Wykonawca
powierzy Podwykonawcom
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1
do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji całości zamówienia przez Podwykonawców.
XXIV. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO w przypadku zbierania
danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą,
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kwidzyn z siedzibą
w Kwidzynie przy ul. Grudziądzkiej 30, 82-500 Kwidzyn, z którą można kontaktować się
pisemnie na adres siedziby lub poprzez adres e-mail: urzad@gminakwidzyn.pl lub
telefonicznie pod nr 55 261 41 51;
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, lub
email: iod@gminakwidzyn.pl lub telefonicznie pod nr 55 261 41 76;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, 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;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany i poddawane profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
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na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
−
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 2;
−
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO 3;
−
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9. 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.
−

XXV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Załączniki do specyfikacji

Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

A–
B–
1–
2–
3–
4–
5–
6–
7–
8–
9–
10 –

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wykaz nieruchomości
Formularz ofertowy
Oświadczenie o grupie kapitałowej
Wzór umowy
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych(pojazdy)
Opis bazy magazynowo-transportowej
Wykaz wykonanych usług
Oświadczenie o niezaleganiu z opłatą podatków, opłat, składek
Oświadczenie o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
Oświadczenie o niezaleganiu w opłatach podatków i opłat lokalnych
Oświadczenie o nienaruszeniu obowiązków wynikających z art. 24 ust.5
pkt 7 ustawy

XXVI. Załączniki do oferty
1.
2.

2

3

Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 –

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (w formie pliku .xml)
Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Wyjaśnienie: 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.
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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