SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Nr spr. WZP.271.9.2019
Wartość szacunkowa zamówienia powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:
Gmina Błonie, reprezentowana przez Burmistrza Błonia
adres:
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
telefon: 22 725-30-04
telefaks: 22 725-30-67
NIP:
118-17-88-623
REGON: 013 271 230
e-mail: zamowienia.publiczne@um.blonie.pl http://www.blonie.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia:
1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zostanie wybrany w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z:
- art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), - zwaną dalej w skrócie ustawą.
- postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwaną dalej SIWZ.
2. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, a
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
- Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
- strona internetowa Zamawiającego – www.bip.blonie.pl
- tablice ogłoszeń w miejscach publicznie dostępnych w siedzibie Zamawiającego.
4. Adresy wykorzystywane w postępowaniu
Adres elektronicznej Skrzynki Podawczej EPUAP:/UmwBloniu/zampub
Adres miniPortalu: httpa://miniportal.uzp.gov.pl
Adres e-mailowy Zamawiającego: zamowienia.publiczne@um.blonie.pl
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
z terenów zamieszkałych, gromadzonych przez Zakład Usług Komunalnych na terenie gminy
Błonie placu przeładunku, oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Błoniu przy ul. Towarowej 5 w ilości ok. 7900 ton rocznie.
2. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych, w sposób zapewniający osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji, przekazywanych do
składowania, zgodnie z:
- Przepisami ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2018 r., poz. 1986.) zwanej dalej ustawą,
- Postanowienia niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ
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- Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz.U. 2019.1454 ze zm.), zwanej dalej ustawą „u.p.c.g.”
- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2018.992 ze zm.),
- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2018.799 ze zm.
- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzoru sprawozdań
o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystości ciekłych oraz realizacji zadań
zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U. 2018.1627),
- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(Dz.U.2013.122)
- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2016.2167)
- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazywania do
składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów
(Dz.U. 2017.2412)
- Rozporządzeniem Ministra Środowiska a dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz.U. 2009.104.868)
- Obowiązującymi zapisami prawa miejscowego.
- Innym przepisami niezbędnymi do realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wskazania RIPOK, do którego będą przekazywane
odpady zebrane z terenu nieruchomości zamieszkałych z gminy Błonie zgodnie z
art. 6d ust. 4 pkt 5.
3. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV
90500000 – 2 – usługi związane z odpadami,
90512000 – 9 - usługi transportu odpadów,
90511000 – 2 – usługi wywozu odpadów,
90513000 – 6 - usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne,
90513100 – 7 - usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,
90514000 – 3 - usługi recyklingu odpadów,
Wymogi, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp.
1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących bezpośrednie czynności
w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1, § 11 , § 12 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz.
U. z 2018 roku, poz. 917)
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
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3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w
§ 6 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
5.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
IV. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: rozpoczęcie – od dnia 3.10.2019 r.
zakończenie – do dnia 31.12.2020 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu (na podstawie zapisów pkt. VI niniejszej SIWZ, dotyczących
podstaw wykluczenia).
b) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
1.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej
1.3. zdolności technicznej lub zawodowej:
- określone przez Zamawiającego w SIWZ
2. Określenie warunków udziału w postępowaniu::
2.1. Zamawiający nie precyzuje warunków udziału związanych z kompetencjami lub
uprawnieniami do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
2.2. Zamawiający nie precyzuje warunków udziału związanych z sytuacją ekonomiczną i
finansową
2.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej o którym mowa w
pkt. 1.3. niniejszego rozdziału, jeżeli wykaże, że:
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a). wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: min. 2 usługi polegające na odbiorze
odpadów komunalnych wykonywanych lub wykonanych w sposób ciągły przez okres
minimum 12 miesięcy w ilości min. 6.000 Mg rocznie. wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane
b) dysponuje w celu wykonania zamówienia publicznego następującymi narzędziami,
wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi ( wraz informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami) co najmniej:
- 2 samochodami (hakowcami) z przyczepami do wywozu kontenerów,
- 1 samochodem bezpylnym o ładowności do 16 Mg do odbioru odpadów zmieszanych,
- samochodem z ładowarką do rozładunku pojemników na selektywną zbiórkę odpadów,
- min. 6 szt. kontenerów o poj. 30m³,
2.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający
dokonując oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
technicznej lub zawodowej (o którym mowa w pkt. 2.3. lit. a),b) niniejszego rozdziału, uzna
warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie wykaże
spełnienie w całości tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania
(łączenia) zasobów dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt
2.3 lit. a) niniejszego rozdziału.
2.5. W przypadku gdy Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (o którym mowa w pkt. 2.3. lit. a),b)
niniejszego rozdziału, polega na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach określonych w
ustawie Pzp, Zmawiający dokonując oceny spełnienia tego warunku, uzna warunek za
spełniony, jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów samodzielnie wykaże spełnienie w całości
tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania (łączenia) zasobów
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej o którym mowa w pkt 2.3 lit. a),b)
niniejszego rozdziału.
2.6. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (o którym mowa w pkt. 2.3. lit. a),b)
niniejszego rozdziału, polegał będzie na doświadczeniu innych podmiotów, jedynym sposobem
wykorzystania zasobów tych podmiotów (tj. zdolność techniczna lub zawodowej o której mowa
w pkt 2.3 lit. a) niniejszego rozdziału jest rzeczywisty udział tych podmiotów w realizacji
zadania np. zatrudnienie tych podmiotów do realizacji zadania jako podwykonawców lub udział
w konsorcjum.
3. Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia:
1. 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.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt.1-8
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4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o
którym mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w rozdz. V pkt 2.3 lit. a i b).
6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający
może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w rozdz. VII pkt 2.2. SIWZ.
8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
(JEDZ) dotyczący tych podmiotów.
4. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(spółki cywilne/konsorcja).
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1
ustawy Pzp. Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są dołączyć do oferty dokument
(pismo, oświadczenie) wskazujący ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ten musi być
wystawiony zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisany przez prawnie upoważnionych
przedstawicieli wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
3. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, a
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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VI. Podstawy wykluczenia, (oraz odrzucenia oferty Wykonawcy)
6.1. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, wyklucza z postępowania o
udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków w
postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
6.2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, jeżeli zachodzą w
stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy Pzp.
6.3 Zamawiający wyklucza także z postępowania o udzielenie zamówienia (na podstawie art.24 ust. 5
ustawy Pzp ) Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1ustawy z dnia 15
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 978,1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z
2016 r. poz. 615 ) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe ( Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 );
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 środków dowodowych;
3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp, uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust.1 pkt. 2–4
ustawy Pzp z :
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż
przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji,
zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
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8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności.
6.4. Ofertę wykonawcy, który został wykluczony z postępowania uznaje się za odrzuconą zgodnie
z dyspozycją art. 24 ust. 4 ustawy Pzp i nie jest rozpatrywana w trakcie oceny ofert.
6.5. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę jeżeli wystąpią przesłanki wynikające z treści
art. 89 ust. 1, art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne dokumenty wynikające z treści
SIWZ.
1. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę z ofertą:
a) Druk oferty (Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ),
b) JEDZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
w formie jednolitego dokumentu, zgodnie z art. art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, sporządzonego
zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego
dalej: „jednolity dokument” lub „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia” - „JEDZ” .
(Dokument ten będzie załącznikiem Nr 2 do niniejszej SIWZ).
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Uwagi do załącznika nr 2 do SIWZ (JEDZ)
Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α (alfa) części
IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, wówczas Wykonawca nie musi
wypełniać żadnej z pozostałych sekcji (A,B,C,D) w części IV JEDZ, ponieważ Zamawiający
przyjmie, że Wykonawca wstępnie potwierdził spełnianie wszystkich wymaganych w SIWZ
warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji). Właściwej weryfikacji spełniania
określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji)
Zamawiający dokona w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego
oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 Pzp.
c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby warunków udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie JEDZ dotyczące tych
podmiotów.
d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie JEDZ
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
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e) Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, o
którym mowa w niniejszej SIWZ, w którym zamieszcza informacje dotyczące podwykonawców.
f) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp; w takim przypadku wykonawca nie ma obowiązku szyfrowania dokumentu.
2. Inne dokumenty wynikające z treści SIWZ, które należy dołączy do oferty
a) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a Pzp. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach
lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i występowania w imieniu wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie będzie występował osobiście lub poprzez
przedstawiciela upoważnionego w dokumentach rejestrowych.
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
d) Dowód wpłacenia wadium ( 100.000,- zł )

W przypadku wniesienia wadium przelewem – dowód wpłaty wadium w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y podpisujące ofertę, Wykonawca załączy
do oferty. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w formie przewidzianej w art. 45
ust. 6 pkt. 2-5 ustawy:
- oryginał gwarancji lub poręczenia Wykonawca załączy do oferty.
Dokument gwarancyjny winien jednoznacznie uwzględniać przypadki wskazane w art. 46 ust.
4a i 5 ustawy.
Uwaga:
Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert), zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (Załącznik nr 4 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
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3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
3.1. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć n/w dokumenty i
oświadczenia. Dokumenty te, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz.
1126 ) oraz Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października
2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2018.1993) będą
składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub
w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
(elektroniczna kopia dokumentu to skan oświadczenia lub dokumentu papierowego, potwierdzony
za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego).
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.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o
której mowa w pkt. 8.3.1, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
- Jeżeli Wykonawca nie posiada oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust.1 ustawy
Pzp, w formie dokumentu elektronicznego, może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię
takiego dokumentu, z wyjątkiem oświadczeń dotyczących Wykonawcy i innych podmiotów,
na których zdolnościach i sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a tej
ustawy, lub oświadczeń dotyczących Podwykonawców
- W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, podpisanie
jej przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca albo przez Podwykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym
jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę, albo odpowiednio przez podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę
elektronicznej kopi dokumentu za zgodność z oryginałem.
- W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów
zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopi poświadczonych odpowiednio przez innego
Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia przez podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.
3.2. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego:
Uwaga: niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty
a) Wykaz usług (Załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
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okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,wraz z
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; a w przypadku świadczeń okresowych lub nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Jeżeli wykaz lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
b) Wykaz narzędzi (Załącznik nr 7 do SIWZ) wyposażenia zakładu lub urządzeń
technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
3.3. 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
Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
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, 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, 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 Pzp;
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
(Załącznik nr 5 do SIWZ);
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f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (Załącznik nr 5 do SIWZ);
g) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp (Załącznik nr 5 do SIWZ);
h) oświadczenia 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 Pzp (Załącznik nr 5 do SIWZ);
i) oświadczenia 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 (Dz. U. z 2016 r.
poz. 716) (załączniku nr 5 do SIWZ),
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.3 SIWZ:
a) pkt 3.3 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 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) pkt 3.3 lit. b,c,d,e - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo że 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,
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt 4 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie 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 - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w pkt 3.3. lit a), niniejszego rozdziału, składa dokument, o którym mowa w
pkt 3.3. lit a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Pzp. Jeżeli w
kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się
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takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej
osoby - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,
której ten dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
8. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne
za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
art. 24 ust. 8 Pzp.
10. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3.3 lit a-i niniejszego rozdziału.
11. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 3.3 lit a-i
niniejszego rozdziału. , dotyczących Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie
części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji
Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.
12.Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie
zamówienia odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie
dokumentów, w szczególności o których mowa w pkt 3.2 lit. a i b niniejszego rozdziału,
Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku
dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez
podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w
art. 22a Pzp, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.
VIII. Zasady składania dokumentów i oświadczeń.
1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania,
jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn.zm).
12

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.
3. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych
przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane
są w oryginale.
6. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r., inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem w postaci elektronicznej.
7. Co do zasady postępowanie przetargowe prowadzone jest w języku polskim, dokumenty
sporządzone w języku innym niż polski składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia JEDZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy
lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym
oświadczenia składanego na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, (zwanego w niniejszym
postępowaniu JEDZ), odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
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1.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
a) składanie, zmiana oraz wycofanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej poprzez:
- miniPortal dostępny pod adresem : https://miniportal.uzp.gov.pl/,
- ePUAP dostępny pod adresem : https://epuap.gov.pl/wps/portal
b) komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności:
składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, wezwań
do złożenia, uzupełnienia, wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów, zadawanie pytań,
jak i udzielanie odpowiedzi odbywa się tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej
Zamawiającego na adres e-mail: - zamowienia.publiczne@um.blonie.pl
1.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
1.3. Oferty oraz oświadczenia, w tym JEDZ o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sporządza się, pod rygorem nieważności
w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciu opisane zostały w Instrukcji korzystania z miniPortalu zamieszczonej na stronie
https://www.uzp.gov.pl/ oraz Regulaminie ePUAP.
1.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB
1.6. ID postępowania oraz klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia
dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu, przy czym ID postępowania
dostępny jest również na stronie internetowej Zamawiającego, na której zamieszczona jest
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, natomiast Klucz publiczny do szyfrowania
ofert dostępny jest wyłącznie w postaci elektronicznej i stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
6.7. 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 adres: /UMwBloniu/zampub lub adres poczty elektronicznej
Zamawiającego: zamowienia.publiczne@um.blonie.pl
1.8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń teleinformatycznych
Wykonawcy.
1.9 Zamawiający wymaga, aby każda korespondencja związana z postępowaniem była kierowana
wyłącznie na adres poczty elektronicznej Zamawiającego:
zamowienia.publiczne@um.blonie.pl, ponadto Zamawiający w celu weryfikacji zaleca
opatrzenie korespondencji znakiem postępowania tj.: WZP.271.9.2019 lub ID postępowania.
1.10. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w
sprawach przedmiotu zamówienia są z ramienia:
Wydziału Zamówień Publicznych są
– Iwona Kopczyńska, Marzena Wasilewska (wyjaśnienia odnośnie procedury przetargowej)
email: zamowienia.publiczne@um.blonie.pl, fax: (22) 725-30-67,
tel. (22) 725-30-04 wew. 180.
1.11 Zainteresowani złożeniem oferty Wykonawcy mogą składać Zamawiającemu zapytania:
za pomocą środków elektronicznych na pocztę elektroniczną Zamawiającego ( e-mail:
zamowienia.publiczne@um.blonie.pl ).
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1.12 Jeżeli zapytanie- wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
Treść zapytań oraz wyjaśnienia przekaże, bez ujawniania źródła zapytania wszystkim
Wykonawcom, którzy są uczestnikami postępowania oraz zamieści je na stronie internetowej
- ( www.bip.blonie.pl ). Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku lub dotyczyć
będzie udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
1.13 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ). Dokonaną zmianę treści
SIWZ udostępnia na stronie internetowej pod adresem - ( www.bip.blonie.pl ). Jest ona dla
nich wiążąca, uwzględniając także postanowienia art. 38 ust. 4a ustawy Pzp odnośnie
przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia dodatkowych informacji,
informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania.
1.14 Zamawiający przed upływem terminu składania ofert zastrzega sobie możliwość przedłużenia
terminu składania ofert w celu uwzględnienia przez potencjalnych wykonawców w swoich
ofertach wyjaśnień lub zmian dokonanych w SIWZ. O zmianie terminu składania ofert
Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców oraz zamieści na stronie internetowej
pod wskazanym powyżej adresem.
X. Wymagania dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 100 000,00 zł
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w
art. 45 ust. 6 Pzp:
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 dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 3. lit. b) – e), niniejszego rozdziału
(art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty
określonej w gwarancji:
4.1. Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy,
4.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp,z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
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4.3. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy
Pzp; tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank PKO BP S.A. VO/Warszawa
nr rachunku: 95 1020 1055 0000 9302 0024 2743
6. Wadium w innej formie niż pieniężna, wystawione na potrzeby postępowania, powinno być
wniesione w oryginale w postaci elektronicznej. Wymagane jest załączenie do oferty
oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. przez
wystawcę dokumentu. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony do oferty w
osobnym pliku.
7. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium
(jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego
nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
8. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 3.
lit. b) - e) niniejszego rozdziału (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) Wykonawca składa wraz z ofertą z
uwzględnieniem zapisów rozdziału XII.
9. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których
mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi
wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych,
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,, z terenów zamieszkałych, gromadzonych przez
Zakład Usług Komunalnych na terenie gminy Błonie placu przeładunku, oraz w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Błoniu przy ul. Towarowej 5 w ilości ok. 7900
ton rocznie. nr sprawy: WZP.271.9.2019
10. Oferta wykonawcy, który nie wniesie lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, nie
uwzględniając zasad określonych w SIWZ, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt.
7b ustawy Pzp.
11. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka
form, o których mowa w pkt 3. niniejszego rozdziału. Zmiana formy wadium musi być dokonana
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.
11. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
XI. Termin związania ofertą:
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
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jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4 .Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2., nie powoduje utraty wadium.
5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyrazi
zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.
XII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę oraz oświadczenia, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany JEDZ),
sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i podpisuje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
2. Do oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii, poświadczonej za zgodność z
oryginałem, których złożenia do oferty żąda Zamawiający w pkt. VII niniejszej SIWZ.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny 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 (Dz. U. z 2017 poz. 1320) 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 (Dz. U. z 2016 poz.
1126 ) oraz z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października
2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2018.1993)
3. Warunki formalne sporządzenia oferty:
a) Wymagania podstawowe:
Wykonawca zamierzający wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal)
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp m.in. do formularza złożenia, zmiany,
wycofania oferty.
Celem uniknięcia problemów w toku składania ofert, Wykonawca powinien:
- założyć konto oraz
- wprowadzić odpowiednie ustawienia do oprogramowania obsługującego ePUAP przed
przystąpieniem do składania oferty,
b) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna
ostateczna cena,
c) Ofertę należy złożyć w oryginale w postaci elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Podpis powinien być sporządzony przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym
usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w
ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z
2016r. poz. 1579 z późn. zm.), w sposób umożliwiający jego identyfikację, przy czym Zamawiający
zaleca stosowanie podpisu wewnętrznego, który polega na tym, że jest zapisany łącznie z
podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik
podpisu).
d) oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, w tym wspólnie ubiegających się Wykonawców
o udzielenie zamówienia. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentów określających status prawny
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Wykonawcy/ów lub pełnomocnictw wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy/ów
upoważnionych jest łącznie kilka osób, oferta oraz dokumenty i oświadczenia muszą być
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkie te osoby,
(Oryginał pełnomocnictwa lub inny dokument upoważniający do reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi zostać podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobę wystawiającą pełnomocnictwo lub notariusza
uwierzytelniającego takim podpisem kopię pisemnego oryginału.
Jeżeli upoważnienie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny
Wykonawców (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione, podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
e) oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w
formie formularzy zamieszczonych jako załączniki do SIWZ, powinny być sporządzone w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z tymi
wzorami,
f) oferta, oświadczenia oraz dokumenty elektroniczne muszą być sporządzone w języku polskim,
z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych zgodnym z obowiązującym
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, np. w
formacie: .pdf, .doc, .docx, .jpg, .xls, .rtf, .xps, .odt. i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Wybór formatu musi umożliwiać użycie kwalifikowanego podpisu
elektronicznego. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został szczegółowo w
Instrukcji użytkownika systemu miniPortal pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl
g) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem
treści art. 93 ust. 4 ustawy,
3.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowią
załącznik do niniejszej SIWZ.
Wykonawcy – uczestnicy danego postępowania powinni zapoznać się z postanowieniami
niżej wymienionych dokumentów:
- Regulaminu korzystania z systemu miniPortal,
- Instrukcji użytkownika systemu miniPortal – ePUAP,
przez co Zamawiający uznaje, że Wykonawcy akceptują ich zapisy.
3.2. Wszystkie pliki stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (zip).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego formularza do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku wynosi 150 MB.
4. Szyfrowanie ofert:
a) aby prawidłowo zaszyfrować ofertę, Wykonawca pobiera ze strony Zamawiającego lub z
systemu miniPortal (bez logowania), ID postępowania i klucz publiczny do zaszyfrowania
oferty,
b) aby zaszyfrować ofertę należy pobrać, zainstalować i uruchomić aplikację:
https://miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx, a następnie wybrać część dla
Wykonawców. Klucz publiczny Zamawiający udostępnia tylko w postaci elektronicznej na
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swojej stronie internetowej pod adresem http://bip.blonie.pl/ w zakładce dot. przedmiotowego
postępowania wraz z całą dokumentacją postępowania,
c) klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla
Wykonawców również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca powinien podać adres
skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem,
d) opublikowany formularz postępowania pozwoli na pobranie klucza publicznego oraz ID
postępowania – dostępnego po opublikowaniu formularza postępowania
e) nie należy otwierać klucza publicznego w programach typu Word, PDF lub PowerPoint. Klucze
automatycznie zapiszą się w odpowiednim formacie,
f) w sytuacji przypadkowego zapisania pliku w Word lub innym programie należy otworzyć
dokument i przekopiować jego zawartość do pliku tekstowego – do Notatnika,
g) klucze można użyć tylko i wyłącznie w ramach udostępnionej aplikacji. Nie należy zmieniać
nazwy pliku. Klucze publiczne mają rozszerzenie ASC i są plikami tekstowymi,
h) jeżeli użytkownikowi zdarzy się skojarzenie pliku kluczy (rozszerzenia ASC np. z programem
Word) zaleca się użycie zewnętrznych narzędzi do usunięcia tego powiązania, np.
http://www.nirsoft.net/utils/file_types_manager.html,
i) zaszyfrowaną ofertę należy wysłać za pomocą Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty
przez ePUAP,
(W sytuacjach wyjątkowych – nieprawidłowego funkcjonowania platformy ePUAP dopuszcza
się awaryjną możliwość przekazania zaszyfrowanej oferty na adres poczty elektronicznej
Zamawiającego tj.: zamowienia.publiczne@um.blonie.pl)
j) szyfrowanie ofert zostało szczegółowo opisane w Rozdziale V punkt V.2 Instrukcji użytkownika
systemu miniPortal.
5.Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i być zgodna z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa. Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zapisami SIWZ.
Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
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.Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.
7. Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
8. Wykonawca może zastrzec w ofercie stosownym oświadczeniem, iż Zamawiający nie będzie
mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w
szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle
zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile
uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu
należytej staranności, działania w celu utrzymania ich poufności,

19

8.1 W przypadku złożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany zastrzec nie
później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane oraz jest zobowiązany
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
8.2 Zamawiający zaleca wyodrębnienie informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa
poprzez wyodrębnienie ich do osobnego pliku z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia:
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część skompresowanie do jednego katalogu archiwum (ZIP).
8.3 W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych
zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
8.4 Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert zastrzegł oraz wykazał stosownym oświadczeniem, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz
adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofercie.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Informacja o sposobie składania dokumentu - JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym wg następujących zasad:
a) 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. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełniania
jednolitego dokumentu znajdują się w Instrukcji dostępnej na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce
E-zamówienia – JEDZ-instrukcja wypełnienia JEDZ/ESPD
b) JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania
(w formacie .xml – do zaimportowania ze strony Urzędu Zamówień Publicznych) jest dostępny
na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ,
c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu jednolitego dokumentu JEDZ, musi zostać on podpisany
przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września
2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 z późn.
zm.) i złożony w jednym z następujących formatów przesyłania danych:
.pdf, .doc, .docx, .jpg, .xls, .rtf, .xps, .odt. Zamawiający zaleca, aby dokument JEDZ
wytworzony za pomocą oprogramowania tworzącego pliki w formacie innym niż .pdf, zapisać w
formacie .pdf.
d) Zamawiający dokona weryfikacji, czy dokument elektroniczny JEDZ został podpisany przez
właściwą/właściwe osobę/osoby, czy podpis jest kwalifikowany oraz czy certyfikat podpisu jest
ważny na dzień składania ofert,
e) W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia,
Zamawiający musi otrzymać jednolity dokument JEDZ każdego z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców występujących
wspólnie sporządza JEDZ wyłącznie w postaci elektronicznej, pod rygorem nieważności oraz
opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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f) Jednolite dokumenty JEDZ składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz przez podmioty udostępniające potencjał, powinny mieć formę dokumentu
elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich,
g) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w
trybie art. 26 ust. 3 ustawy.
h) Zamawiający informuje, że pod poniższym adresem dostępny jest Jednolity Europejski
Dokument Zamówienia ESPD (European Single Procurement Document) w formie
elektronicznej: http://espd.uzp.gov.pl.
11. Zawartość oferty
- formularz oferty, sporządzony na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
- dokument lub dokumenty Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
wymagane zgodnie z treścią niniejszej SIWZ, sporządzony na wzorze stanowiącym załącznik
nr 2 do SIWZ,
- oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz,
- pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo do zawarcia umowy albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii,
- dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów
składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz 2016 poz. 352), a Wykonawca
wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów
złożonych wraz z ofertą,
- zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy).
Wszystkie ww dokumenty należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ
XIII. Termin i miejsce składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć wraz z dokumentami wymaganymi w rozdz. VI I za pośrednictwem
formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu, w terminie do 18-07-2019 r. do godz. 10.00.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu: 18 - 07 -2019 r. o godz. 10:30, w siedzibie
Zamawiającego w budynku Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Rynek 6 w sali konferencyjnej
pok. nr 13 - II piętro.
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu
i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, dzień, w
którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia zgodnie z treścią art. 86 ust. 2
ustawy Pzp.
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6. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone następujące informacje:
– wysokość kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, oraz
informacje z treści ofert:
– imiona i nazwiska, nazwy (firm) oraz adresy (siedzib) Wykonawców,
– ceny ofert,
– normę emisji emisji salin dla zaproponowanego przez Wykonawcę sprzętu transportowego,
̶ termin wykonania zamówienia,
̶ warunki płatności.
Powyższe informacje Zamawiający zamieści na stronie internetowej
(www.bip.blonie.pl ), niezwłocznie po otwarciu ofert.
10. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca
ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
12. W przypadku gdy Wykonawca zechce wycofać ofertę, składa pisemne oświadczenie, że ofertę
wycofuje.
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cena ofertowa winna uwzględniać koszty wszystkich czynników i materiałów niezbędnych do
realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z SIWZ.
2. Cenę należy podać na formularzu oferty jako szacunkową cenę za realizacje przedmiotu
zamówienia oraz w rozbiciu na:
- szacunkową cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia wyliczoną na podstawie wzoru
na druku oferty (do wzoru należy podstawić cenę jednostkową odpadów komunalnych),
- ceny jednostkowe za odbiór 1 tony odpadów komunalnych, odpadów segregowanych i odpadów
zielonych odbieranych transportem Wykonawcy,
- ceny jednostkowe za odbiór 1 tony odpadów komunalnych odpadów segregowanych i odpadów
zielonych dostarczanych transportem Zamawiającego,
3. Zadeklarowana cena w ofercie przez cały okres realizacji nie będzie podlegała zmianom z
wyjątkiem okoliczności przewidzianych we wzorze umowy
4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego przedmiotu zamówienia, określa
wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, który jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji.
5. Oferta złożona przez Wykonawcę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając taką 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 wskazuje ich wartość bez kwoty podatku
– tj. kwotę netto.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet zamówienia przewidzianych na
podstawie art. 151a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- najniższa cena - waga 60 % (60 pkt),
- norma emisji spalin - waga 40% (40 pkt),
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2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona zgodnie z podanym wyżej kryteriami, z pośród ofert
zakwalifikowanych do oceny:
- Zamawiający stosować będzie ocenę punktową:
C - kryterium cenowe oceniane będzie na podstawie wzoru :
cena min.
--------------------------- x 60 pkt
max. ilość pkt 60,00
cena ocenianej oferty
Nes - kryterium norma emisji spalin:
1. Wymagana przez Zamawiającego minimalna norma emisji spalin dla sprzętu transportowego
przeznaczonego do realizacji przedmiotu zamówienia to EURO III.
2. Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia za pomocą sprzętu transportowego o tej normie
emisji spalin nie otrzyma dodatkowych punktów.
3.Zamawiający ofercie o najwyższej normie emisji spalin sprzętu transportowego ( EURO V)
przyzna 40 punktów.
4. Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia za pomocą sprzętu transportowego, gdzie każdy z
nich spełnia minimum normę emisji spalin:
- min. EURO III otrzyma 0 punktów,
- min. EURO IV otrzyma 20 punktów,
- min. EURO V otrzyma 40 punktów,
- Łączna liczba punktów określona zostanie na podstawie poniższego wzoru
C+Nes = Łączna liczba punktów
UWAGA
- Wykonawca winien w formularzu oferty określić normę emisji spalin dla pojazdów jakimi
dysponuje przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród nie odrzuconych ofert na podstawie
kryterium ceny i okresu udzielonej gwarancji.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę
punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego
kryterium.
XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
– wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp,
podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest
miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację oraz uzasadnienie faktyczne i
prawne.
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2. Zamawiający informuje także niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
– Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie
z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp,
– Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 , braku równoważności lub braku spełnienia
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności , zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt.
3 ustawy Pzp,
– unieważnieniu postępowania, podając w wyżej wymienionych wypadkach uzasadnienie
faktyczne i prawne,
3. Zamawiający udostępnia informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu
postępowania, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 5-7 ustawy, na stronie internetowej
(www.bip.blonie.pl) zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Umowa wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej, zgodnie z art. 139 ustawy PZP.
5. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i czasie wskazanym przez
Zamawiającego w terminach określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.
a) Wykonawcy, którzy prowadzą działalność jako wspólnicy spółki cywilnej zobowiązani są
przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu umowę spółki cywilnej,
6. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż
10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15
dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób, zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania , o
których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
8.Wybrany wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę najpóźniej w dniu podpisania
umowy złoży nw dokumenty:
a) Wykonawcy, którzy prowadzą działalność jako wspólnicy spółki cywilnej zobowiązani są
przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu umowę spółki cywilnej,
b) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej ( np. opłacona polisa OC ) w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na okres obowiązywania umowy,
Uwaga: Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej ( np. opłacona polisa OC ) powinien obejmować cały okres realizacji przedmiotu
zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca ma prawo przedłożyć dokument/polisę,
której ważność upływa przed planowanym terminem odbioru końcowego realizowanego
zadania. W takim jednak przypadku musi być zachowana ciągłość ubezpieczenia na czas
realizacji przedmiotu zamówienia poprzez aneks do posiadanego dokumentu/polisy lub
zawarcie nowego/ej dokumentu/polisy. Wykonawca w tym przypadku zobowiązany jest do
złożenia Zamawiającemu oświadczenia, z którego treści wynikać będzie: zachowanie
ciągłości ubezpieczenia OC oraz dostarczenie i przedstawienie Zamawiającemu aneksu lub
nowego dokumentu/polisy
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy
zobowiązani są do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych
wykonawców,
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XVII. 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.
1. Istotne dla stron postanowienia umowne zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącej
załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. Zamawiający przewiduje następujący zmiany do umowy zgodnie z art 144 ust. 1 ustawy
Pzp i wymaga formy pisemnej w postaci porozumienia (aneksu do umowy, gdyby wystąpiły
okoliczności:
3.1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a). gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie, technologii wykonania umowy lub
wystąpi konieczność dokonania innych zmian umowy, wynikających ze zmian przepisów prawa
powszechnie obowiązującego,
b). Zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy – w przypadku zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – ewentualna
zmiana będzie dotyczyła jedynie osób skierowanych do wykonania przedmiotu Umowy, których
wysokość wynagrodzenia jest równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę;
c). Zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego – w
przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
d). Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.
e). zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane odpowiednio własnoręcznie lub kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180
ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
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6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt .5 i .6. niniejszego rozdziału wnosi się w
terminie10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia.
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
11.Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na
korzyść jednej ze stron.
12.Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy
nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny
od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
14. W sprawach nie uregulowanych w rozdziale XVIII w zakresie wniesienia odwołania i skargi
mają zastosowanie przepisy Działu VI ustawy Pzp.
XIX. Podwykonawcy
1. Umowa o podwykonawstwo zgodnie z art. 2 pkt. 9b ustawy Prawo zamówień publicznych rozumiana jest jako umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są
usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą
między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą).
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom ( art. 36a ust. 1 ).
Zamawiający zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp nie robi zastrzeżeń w tym zakresie. Powyższe
zostało uregulowane w § 8 wzoru umowy do niniejszego postępowania.
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (druku oferty) – części zamówienia,
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw
firm podwykonawców, w przypadku powoływania się na ich zasoby na zasadach określonych w
art. 22a ust. 1 ustawy. Brak informacji będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania
zamówienia przez Wykonawcę.
4. Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są już znane,
podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu
z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także
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przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację usług.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby którego Wykonawca powoływał
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. ( art. 36b ust.2 ustawy Pzp ),
6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w
art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. ( art. 36ba ust.1 ustawy Pzp )
7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. ( art. 36ba ust.2 ustawy Pzp )
8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
XX. Postanowienia końcowe:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych – rozliczenia między Zamawiającym,
a Wykonawcą prowadzone będą tylko w walucie polskiej (PLN).
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy
Pzp, tzn. polegających na powtórzeniu podobnych usług, stanowiących niniejsze zamówienie
podstawowe: - Wartość zamówienia, o którym mowa powyżej może wynieść maksymalnie do
20 % wartości zamówienia podstawowego,
- Warunki na jakich zostanie udzielone powyższe zamówienie – będą zgodne z przedmiotem
zamówienia podstawowego.
7. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku 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:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Błonie – Urząd Miejski w Błoniu z
siedzibą w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie. Dane kontaktowe: Urząd Miejski w Błoniu, ul.
Rynek 6,05-870 Błonie,tel. 22 725 30 04,fax. 22 725 30 67, email: ratusz@um.blonie.pl
- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Błonie jest Pani/Pani: Robert Gadzinowski –

iod@um.blonie.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
- 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 z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 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;
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- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
− 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 **;
− 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 ***;
− 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.
*
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**

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.

BURMISTRZ
/ -/ mgr Zenon Reszka

Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ),
Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia w zakresie
określonym w SIWZ w rozdz. VII pkt. 2.2 lit. E-i.,
Załącznik nr 8 – Wzór umowy,
Błonie, dn. 06.09.2019 r.
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