Gmina

Zamawiający:
Gmina Dobra
Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

Dobra

NIP: 6681870425, REGON: 311019438

IGOŚR.271.8.2022

SPECYFIKACJA WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
„Dostawa używanych pojemników
do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych na potrzeby
Gminy Dobra”

tryb podstawowy
bez przeprowadzenia negocjacji
Przedmiotowe postępowanie prowadzone
jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy
zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
https://miniportal.uzp.gov

Dobra, maj 2022
Urząd Miejski w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, tel. 63 279 90 11, fax.63 279 99 41, Gmina Dobra, NIP: 668-18-70-425, REGON: 311019438
www.dobra24.pl, BIP: dobra.nowoczesnagmina.pl, e-mail: um@dobra24.pl
rachunek podstawowy Gmina Dobra: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie 16 8557 0009 0300 0172 2003 0010

1

Spis treści
Spis załączników: ________________________________________________________________2
Rozdział I - Informacje ogólne _____________________________________________________3
1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz
strony internetowej prowadzonego postępowania _______________________________________3
2. Tryb udzielenia zamówienia ____________________________________________________4
3. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój potencjał ___4
4. Komunikacja w postępowaniu __________________________________________________5
5. Wizja lokalna________________________________________________________________5
6. Podział zamówienia na części ___________________________________________________5
7. Oferty wariantowe ____________________________________________________________6
8. Katalogi elektroniczne_________________________________________________________6
9. Umowa ramowa _____________________________________________________________6
10. Aukcja elektroniczna __________________________________________________________6
11. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 pzp ___________________________6
12. Rozliczenia w walutach obcych _________________________________________________6
13. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu ___________________________________________6
14. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia _________________________________________7
15. Unieważnienie postępowania (fakultatywne) _______________________________________7
16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej ___________________________________________7
17. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania ________9
Rozdział II - Wymagania stawiane wykonawcy ______________________________________11
1. Przedmiot zamówienia _______________________________________________________11
2. Rozwiązania równoważne _____________________________________________________11
3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie
stosunku pracy __________________________________________________________________12
4. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 pzp ______12
5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych ______________________________12
6. Termin wykonania zamówienia ________________________________________________12
7. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia ______________12
8. Podstawy wykluczenia _______________________________________________________12
9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych _____________________________________13
10. Wymagania dotyczące wadium _________________________________________________13
11. Sposób przygotowania ofert ___________________________________________________14
12. Zestawienie dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą oraz na wezwanie _______14
13. Opis sposobu obliczenia ceny __________________________________________________19
Rozdział III - Informacje o przebiegu postępowania __________________________________20
1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami _________________________20
2. Sposób oraz termin składania ofert ______________________________________________21
3. Sposób oraz termin otwarcia ofert ______________________________________________22
4. Termin związania ofertą ______________________________________________________22
5. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert ____23
6. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego ____________________________24
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ____________________________________24
8. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego ___________________________________________24

Urząd Miejski w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, tel. 63 279 90 11, Gmina Dobra, NIP: 668-18-70-425, REGON: 311019438
www.dobra24.pl, BIP: dobra.nowoczesnagmina.pl, e-mail: um@dobra24.pl
rachunek podstawowy Gmina Dobra: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie 16 8557 0009 0300 0172 2003 0010

2

Spis załączników:
Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Załącznik nr 3 Formularz ofertowy
Załącznik nr 4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu art. 125 ust. 1 pzp
Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia
art. 462 ust. 2 pzp
Załącznik nr 6 Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO
Załącznik nr 7 Link do postępowania oraz ID postępowania

Urząd Miejski w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, tel. 63 279 90 11, Gmina Dobra, NIP: 668-18-70-425, REGON: 311019438
www.dobra24.pl, BIP: dobra.nowoczesnagmina.pl, e-mail: um@dobra24.pl
rachunek podstawowy Gmina Dobra: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie 16 8557 0009 0300 0172 2003 0010

3

Rozdział I - Informacje ogólne
1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania
1) Zamawiającym w ramach niniejszego postępowania jest Gmina Dobra reprezentowana
przez Burmistrza Dobrej.
2) REGON: 311019438, NIP: PL 6681870425
3) Adres Zamawiającego:
Urząd Miejski w Dobrej
Pl. Wojska Polskiego 10
62 - 730 Dobra
Tel.: 63 279 90 11
4) Strona internetowa prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl
5) Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia:
https://miniportal.uzp.gov.pl
6) Dane osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami:
Przemysław Tomczak
Zastępca Burmistrza Dobrej
Urząd Miejski w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra
Tel.: 63 279 99 25
Piotr Nowaczyk
Sekretarz Dobrej
Urząd Miejski w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra
Tel.: 63 279 99 40
Marek Świętochowski
Kierownik Referatu
Infrastruktury, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urząd Miejski w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra
Tel.: 63 279 99 39
Kontakt możliwy jest w dni pracy urzędu:
poniedziałek od 7:30 do 16:30
wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:30
Uwaga:
Komunikacja telefoniczna (ustna) dopuszczalna jest zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019
roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej ”pzp”:
a) w toku negocjacji (nie dotyczy niniejszego postępowania) oraz
b) w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu
lub dokumentów zamówienia i ofert
- o ile treść tej komunikacji jest udokumentowana.
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2. Tryb udzielenia zamówienia
1) Postępowanie
dotyczy
zamówienia
klasycznego
na
dostawy,
udzielanego
przez zamawiającego publicznego na podstawie art. 275 pkt 1 pzp w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów
unijnych.
2) Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września
2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
3) Do czynności podejmowanych przez zamawiającego oraz wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje
się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740
z późn. zm.), jeżeli przepisy pzp nie stanowią inaczej.
4) Zamawiający informuje, że nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji.

3. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy
swój potencjał
1) Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu
budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie
zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
2) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy pzp, tj. mających status zakładu pracy
chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem
lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek,
które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie
marginalizowanych.
3) Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:
a) spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w niniejszej SWZ (nie dotyczy
niniejszego postępowania, Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu);
b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pzp;
c) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)1.
d) złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pzp.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp
wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021
r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką
jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
1
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4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.
5) Potencjał podmiotu trzeciego
Mając na uwadze, że w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa warunków udziału
w postępowaniu - przepis art. 118-123 pzp nie znajduje zastosowania.
6) Podwykonawstwo
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych zadań;
b) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome
na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców;
c) Powierzenie części zamówienia podwykonawcom
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

nie

zwalnia

Wykonawcy

4. Komunikacja w postępowaniu
1) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl.
2) Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji,
znajdują się w rozdziale III „Informacje o przebiegu postępowania”, w podrozdziale „Sposób
porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami” niniejszej SWZ.

5. Wizja lokalna
Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej
oraz sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia
dostępnych na miejscu u zamawiającego.

6. Podział zamówienia na części
1) Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający
nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 pzp.
2) Powody niedokonania podziału:
Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części z uwagi na charakter dostawy
będącej przedmiotem zamówienia. Zadanie stanowi spójną całość. Dostawa będzie
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świadczona kompleksowo dla całej gminy. Niecelowe jest dzielenie zamówienia na części,
gdyż uniemożliwi to realizację przedmiotu zamówienia jako zintegrowanego systemu.
Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych, które zobowiązują
do implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje,
że aby zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać
do dzielenia dużych zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym
zamówieniem w rozumieniu motywu 78 powołanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje
się od tzw. progów UE, a dyrektywa posługuje się pojęciem dużego zamówienia na gruncie
zamówień podlegających dyrektywie - a więc zamówienia o wartości znacznie
przewyższającej tzw. progi UE).
Zamawiający uznał ponadto, że ze względu na wartość zamówienia, brak podziału
zamówienia na części zapewnia dostęp MŚP do zamówienia publicznego.

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

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

9. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311-315 pzp.

10. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308
ust. 1 pzp.

11. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 pzp
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 pzp.

12. Rozliczenia w walutach obcych
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

13. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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14. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

15. Unieważnienie postępowania (fakultatywne)
Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania w sytuacji, o której mowa w art. 257
pzp.

16.Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1) Środki ochrony prawnej określone w dziale IX pzp przysługują wykonawcy oraz innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów pzp.
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym
na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich
Przedsiębiorców.
3) Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami pzp czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania wykonawców, w tym na projektowane
postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, systemie
kwalifikowania wykonawców, do której zamawiający był obowiązany na podstawie
ustawy;
c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie pzp,
mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5) Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej
albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6) Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7) Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,
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b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony
w ppkt. a.
8) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie
internetowej.
9) Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo
takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku
postępowania;
b) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.
11) Na czynność zamawiającego wykonaną zgodnie z treścią wyroku Krajowej Izby
Odwoławczej lub sądu, albo, w przypadku uwzględnienia zarzutów przedstawionych
w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu, odwołującemu
oraz wykonawcy wezwanemu zgodnie z art. 524 pzp nie przysługują środki ochrony prawnej.
12) Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa
w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
13) Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych,
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1041 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
14) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga
kasacyjna do Sądu Najwyższego.
15) Skargę kasacyjną może wnieść strona oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.
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17.Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku
postępowania
1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane
osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie
z przepisami krajowymi.
2) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na potrzeby
Gminy Dobra.
3) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3
pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.).
4) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane
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.
5) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku
nr 9 do SWZ.
6) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym
niż cel określony powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe
w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym
przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli
jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
7) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu,
do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO
i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8) Do obowiązków tych należą:
a) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych,
których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał
i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie
zamawiającego;
b) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych,
których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca
przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie
zamawiającego.
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9) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku
z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - treść oświadczenia
została zawarta w załączniku nr 3 do SWZ.
10) Zamawiający informuje, że:
a) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe
dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX pzp, do upływu
terminu na ich wniesienie;
b) Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich
danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych
osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne,
przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych
oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego
zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności
lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie
zamówienia;
c) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane
przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO
(związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia,
czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia
poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO,
związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii
danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
d) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa
w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych),
nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
e) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
f) W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18
ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych
w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych,
chyba że zachodzą
g) przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
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Rozdział II - Wymagania stawiane wykonawcy
1. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanych pojemników na odpady komunalne
zmieszane typu MGB, zgodnych z Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów (JSSO),
w następujących rozmiarach i ilościach:
a) 120 litrów - 2050 szt.
b) 240 litrów - 700 szt.
c) 660 litrów - 5 szt.
d) 1100 litrów - 41 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień:
a) Główny kod CPV:
34928480-6 | Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
b) Dodatkowe kody CPV:
90500000-2 | Usługi związane z odpadami
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie
realizacji i odbioru określają:
a) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ,
b) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - załącznik nr 2
do SWZ.
4) Gwarancja jakości i rękojmia:
przedmiot dostawy objęty będzie rękojmią za wady, stosownie do przepisów kodeksu
cywilnego:
 wymagany minimalny okres rękojmi
- 12 miesięcy

Uwaga:
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania
minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie
skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 5 pzp.

2. Rozwiązania równoważne
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać,
że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego.
W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych
wraz z jego opisem lub normami.
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3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
osób na podstawie stosunku pracy
Zamawiający nie przewiduje wymagania, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pzp.

4. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2
pkt 2 pzp
Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96
ust. 2 pkt 2 pzp.

5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych
Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych

6. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do dnia 30 czerwca 2022
roku.

7. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

8. Podstawy wykluczenia
1) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy
wykluczenia, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pzp.
b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. poz. 835).
2) Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1,
2 i 5, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110
ust. 2 pzp.
3) Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110
ust. 2 pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności
nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
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4) Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
art. 108 ust. 1 pzp
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1)będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego,
lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania
ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie
tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa,
o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa
w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed
upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi
wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą,
że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego
z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie
wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych
Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych.

10.Wymagania dotyczące wadium
Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania nie jest zobowiązany wnieść wadium.
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11.Sposób przygotowania ofert
1) Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi
w niniejszej SWZ.
3) Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być
sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
4) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej
niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.
5) Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.
6) Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w formacie danych zgodnym
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(Dz.U. z 2017r. poz. 2247 z późn. zm.).
7) Zamawiający wskazuje jako pożądane następujące formaty danych:
a) do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne: .pdf;
b) do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych: .zip;
c) do danych zawierających informację graficzną: .jpg (.jpeg);
d) do elektronicznego podpisywania, weryfikacji podpisu, opatrywania pieczęcią
elektroniczną i szyfrowania dokumentów elektronicznych: PAdES.
8) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12. Zestawienie dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą oraz na
wezwanie
1) Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Formularz ofertowy
stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
2) Wraz z ofertą Zamawiający zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu art. 125 ust. 1 pzp, w zakresie wskazanym
w załączniku nr 4 do SWZ,
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b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
wykonawcy o treści jednoznacznie wskazujący uprawnienie (umocowanie), co najmniej
do podpisania i złożenia oferty (jeżeli dotyczy),
c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego (jeżeli dotyczy),
d) oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia, art. 462
ust. 2 pzp, w zakresie wskazanym w załączniku nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy),
e) wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy),
f) oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, w zakresie wskazanym w załączniku
nr 3 do SWZ,
g) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy),
h) wykaz oferowanych parametrów - tabela stanowiąca załącznik nr 1 do formularza
ofertowego (załącznik nr 3 do SWZ)
3) Dokumenty składane na wezwanie:
Nie dotyczy
4) Zestawienie oświadczeń i dokumentów:
L.p.

Nazwa dokumentu

Wzór dokumentu
dołączony do SWZ

1

2

3

1.

formularz ofertowy

TAK
Załącznik nr 3
do SWZ

2.

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
art. 125 ust. 1 pzp

TAK
Załącznik nr 4
do SWZ

3.

pełnomocnictwo lub inny dokument
potwierdzający umocowanie
do reprezentowania wykonawcy
(jeżeli dotyczy)

NIE

4.

pełnomocnictwo do reprezentowania
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego (jeżeli dotyczy)

5.

oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu
podwykonawcom części zamówienia
art. 462 ust. 2 pzp (jeżeli dotyczy)

Forma złożenia dokumentu

Termin przekazania dokumentu

4
w formie elektronicznej lub postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym
przez osoby upoważnione do reprezentacji
Wykonawcy
w formie elektronicznej lub postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym
przez osoby upoważnione do reprezentacji
Wykonawcy
w formie elektronicznej lub postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez
osoby upoważnione do reprezentacji
Wykonawcy

5
w terminie składania ofert
za pośrednictwem miniPortalu
z wykorzystaniem
formularza do złożenia oferty
wraz z ofertą
w terminie składania ofert
za pośrednictwem miniPortalu
z wykorzystaniem
formularza do złożenia oferty
wraz z ofertą
w terminie składania ofert
za pośrednictwem miniPortalu
z wykorzystaniem
formularza do złożenia oferty

NIE

w formie elektronicznej lub postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez
osoby upoważnione do reprezentacji
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia

wraz z ofertą
w terminie składania ofert
za pośrednictwem miniPortalu
z wykorzystaniem
formularza do złożenia oferty

TAK
Załącznik nr 5
do SIWZ

w formie elektronicznej lub postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym
przez osoby upoważnione do reprezentacji
Wykonawcy

wraz z ofertą
w terminie składania ofert
za pośrednictwem miniPortalu
z wykorzystaniem
formularza do złożenia oferty
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6.

wykaz rozwiązań równoważnych
(jeżeli dotyczy)

NIE

7.

oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu
przez niego obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

TAK
Załącznik nr 3
do SWZ

8.

zastrzeżenie
tajemnicy przedsiębiorstwa

NIE

9.

wykaz oferowanych parametrów
- tabela stanowiąca załącznik nr 1
do formularza ofertowego

TAK
Załącznik nr 3
do SWZ

w formie elektronicznej lub postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym
przez osoby upoważnione do reprezentacji
Wykonawcy
w formie elektronicznej lub postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym
przez osoby upoważnione do reprezentacji
Wykonawcy
w formie elektronicznej lub postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym
przez osoby upoważnione do reprezentacji
Wykonawcy
w formie elektronicznej lub postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym
przez osoby upoważnione do reprezentacji
Wykonawcy

wraz z ofertą
w terminie składania ofert
za pośrednictwem miniPortalu
z wykorzystaniem
formularza do złożenia oferty
wraz z ofertą
w terminie składania ofert
za pośrednictwem miniPortalu
z wykorzystaniem
formularza do złożenia oferty
wraz z ofertą
w terminie składania ofert
za pośrednictwem miniPortalu
z wykorzystaniem
formularza do złożenia oferty
wraz z ofertą
w terminie składania ofert
za pośrednictwem miniPortalu
z wykorzystaniem
formularza do złożenia oferty

5) Informacje dotyczące oświadczeń i dokumentów.
a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu art. 125 ust. 1 pzp
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień
składania ofert. Tymczasowo zastępuje podmiotowe środki dowodowe (jeżeli
są wymagane).
Oświadczenie składają odrębnie:
 wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw
wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu;
 podmiot trzeci, lub podwykonawca na którego potencjał powołuje się wykonawca
celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim
przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot
udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
 podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie
potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy (jeżeli dotyczy)
Wymagana forma:
Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
b) Pełnomocnictwo
lub
inny
dokument
potwierdzający
umocowanie
do reprezentowania wykonawcy o treści jednoznacznie wskazujący uprawnienie
(umocowanie), co najmniej do podpisania i złożenia oferty.
Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych,
wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć
do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie
do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
Wymagana forma:
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
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Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
c) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa,
z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności
wskazanie:
 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
 wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
 ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania,
Wymagana forma:
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
d) Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia,
art. 462 ust. 2 pzp.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw
ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
Wymagana forma:
Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
e) Wykaz rozwiązań równoważnych.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać,
że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone
przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz
rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami.
Wymagana forma:
Wykonawcy składają wykaz w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej
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do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
f) Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane
w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu
przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
Wymagana forma:
Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
g) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa
w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały
tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji,
zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020r. poz. 1913 z późn. zm.).
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 pzp.
W przekazanym oświadczeniu Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności wykonawca powinien wykazać,
że poczynionym przez niego zastrzeżeniem są objęte 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, a wykonawca jako uprawniony do korzystania z
informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności,
działania w celu utrzymania ich w poufności.
Wykonawca nie może zastrzec jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji
z otwarcia ofert. Informacje te z mocy pzp podlegają ujawnieniu na stronie internetowej
zamawiającego. Zamawiający informuje w ten sposób o nazwach albo imionach
i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej
albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,
a także o cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Wymagana forma:
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej
do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
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13.Opis sposobu obliczenia ceny
1) Wykonawca podaje cenę ofertową brutto za całość zadania na Formularzu Ofertowym,
stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
2) Cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 178).
3) Wykonawca określa procentowo wysokość podatku VAT, podaje wartość brutto i cenę razem
brutto za całość oferty, z dokładnością do 0,01 zł. W ten sposób obliczona cena brutto
za całość oferty podana w złotych jest uważana za cenę ofertową i będzie brana pod uwagę
przy ocenie ofert.
4) Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021r.
poz. 685 z późn. zm.). Stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie
z wiedzą Zamawiającego wynosi: 23 %.
5) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowane przez niego stawki podatku
VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami.
6) Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
7) Obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” liczby „5” występującej na trzecim miejscu
po przecinku, np. 2,145 = 2,15.
8) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią niniejszej SWZ wraz z załącznikami.
9) Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami (art. 225 pzp). W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę,
jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.
10) Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku
VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść
formularza.
11) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje
rozliczeń w walucie obcej.
12) Zamawiający zastrzega, że cena za realizację przedmiotu zamówienia wskazana przez
Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, a także żadna cena jednostkowa nie może mieć
wartości 0,00 złotych.
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Rozdział III - Informacje o przebiegu postępowania
1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
1) W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu:
a) miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl;
b) ePUAPu - https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do następujących formularzy:
a) „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”;
b) „Formularz do komunikacji”.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych
przy
ich
użyciu
opisane
zostały
w
Instrukcji
użytkownika
systemu
https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia/zalaczniki/Instrukcja_dla_Zamawiajacych_i_Wykonawcow.pdf
oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
(ePUAP) https://pz.gov.pl/dt/regulations.
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”
wynosi 150 MB.
5) 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.
6) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik nr 7
do niniejszej SWZ. Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań
w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki
„Postępowania”.
7) Rejestracja i korzystanie z miniPortalu jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca
akceptuje regulamin korzystania z tego narzędzia do elektronicznej komunikacji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
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8) Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (nie dotyczy
składania ofert), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie
za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego
na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują
się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania);
b) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem
„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020r. poz. 2415).

2. Sposób oraz termin składania ofert
1) Ofertę należy złożyć do dnia 2022-05-26 do godziny 9:00
2) O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji
na platformie zakupowej.
3) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców
na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia,
o których mowa w niniejszej SWZ, sporządzone w języku obcym są składane
wraz z tłumaczeniem na język polski.
5) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika
systemu: Instrukcja_dla_Zamawiajacych_i_Wykonawcow.pdf (moj.gov.pl) dostępnej
na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl.
7) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji,
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przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie
wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
9) Do oferty należy dołączyć stosowne oświadczenia i dokumenty opisane w niniejszej SWZ
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę
10) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
11) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę
za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty
został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
12) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej
oferty.

3. Sposób oraz termin otwarcia ofert
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2022-05-26 do godziny 9:30
2) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego
po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie
pliku do odszyfrowania. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
3) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza
na sfinansowanie zamówienia.

internetowej
przeznaczyć

4) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

4. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2022-06-24
Uwaga:
art. 307 ust. 1 pzp
Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej
niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień,
w którym upływa termin składania ofert.
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5. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:
L.p.

Waga
[%]

Opis kryterium oceny

1.

Cena

100
Razem:

100

2) Oferty będą oceniane przez Zamawiającego metodą punktową w skali 100-punktowej.
3) Zasady oceny ofert w kryterium „Cena” - waga 100%
a) Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cn *
C=

x 100 pkt x 100 %
Cb

Cn
Cb
*

- cena najniższa brutto* [zł]
- cena oferty ocenianej brutto [zł]

spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

b) oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.
Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto za całość
zamówienia podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik
nr 3 do SWZ. Ocenie punktowej podlegają oferty niepodlegające odrzuceniu.
c) Podstawą przyznania punktów w kryterium są informacje dotyczące ceny zawarte
w formularzu ofertowym.
4) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
5) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę
punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.
6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
7) Zamawiający udzieli
za najkorzystniejszą.

zamówienia

Wykonawcy,

którego

oferta

zostanie
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6. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego
1) Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 2 do SWZ
2) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych
postanowień umowy.

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie będzie wymagane
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1) Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie o miejscu
i terminie zawarcia umowy.
2) Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia
treści umowy na wezwanie zamawiającego.
3) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie
określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania
dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa,
nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
4) Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane
przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
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Zamawiający:
Gmina Dobra
Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

NIP: 6681870425, REGON: 311019438

Gmina

Dobra

IGOŚR.271.8.2022
Załącznik nr 1
do Specyfikacji Warunków Zamówienia
„Dostawa używanych pojemników do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych na potrzeby Gminy Dobra”
Przedmiotowe postępowanie prowadzone
jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej
dostępnej pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl

SZCZEGÓŁOWY
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
zamówienie klasyczne na dostawy,
tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji

„Dostawa używanych pojemników
do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych na potrzeby Gminy Dobra”

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa używanych pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na potrzeby Gminy Dobra”

Strona
1z2

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanych pojemników na odpady komunalne typu
MGB.
2. Główny kod CPV:
34928480-6 | Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
3. Dodatkowe kody CPV:
90500000-2 | Usługi związane z odpadami
4. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę używanych pojemników na odpady
komunalne zmieszane typu MGB, zgodnych z Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów
(JSSO), w następujących rozmiarach i ilościach:
1) 120 litrów - 2050 szt.;
2) 240 litrów - 700 szt.;
3) 660 litrów - 5 szt.;
4) 1100 litrów - 41 szt.
5. Pojemniki na odpady komunalne stanowiące przedmiot zamówienia winny spełniać
następujące wymagania techniczno-użytkowe:
1) wykonane z tworzywa sztucznego HDPE w technologii wtrysku ciśnieniowego o dużej
wytrzymałości i odporności na uszkodzenia mechaniczne, niskie temperatury i środki
chemiczne, o jednolitym korpusie z płaską pokrywą wyposażoną w uchwyt;
2) wyposażone w uchwyty do transportu i załadunku;
3) przystosowane do rozładunku mechanicznego przez typowe samochody śmieciarki;
4) wyposażone w dwukołowy system jezdny (przy MGB 1100 litrów - 4 kołowy), koła
ogumowane o średnicy 200 mm, oś jezdna ze stali,
5) kolor odporny na działanie promieniowania UV (pojemniki wykonane z tworzywa
sztucznego odpornego na działanie czynników atmosferycznych, które w szczególności
są w stanie oprzeć się negatywnemu wpływowi promieniowania ultrafioletowego
na ich wygląd oraz właściwości mechaniczne),
6) stopień zużycia nie może wykluczyć ich bezpiecznego użytkowania zgodnie
z ich podstawową funkcją, a ponadto nie może powodować braku ich estetyki,
tj.: pojemniki winny być bez pęknięć, wypaleń, deformacji, uszkodzeń oraz danych
teleadresowych firm działających na rynku polskim oraz nie powinny mieć wszelkiego
rodzaju naklejek;
7) zgodność z normą PN-EN 840 lub równoważne;
8) pojemniki powinny być umyte, czyste oraz sprawne.
6. Gwarancja jakości i rękojmia:
przedmiot dostawy objęty będzie rękojmią za wady, stosownie do przepisów kodeksu
cywilnego:
 wymagany minimalny okres rękojmi
- 12 miesięcy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa używanych pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na potrzeby Gminy Dobra”
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7. Miejsce wykonania zamówienia:
pojemniki na odpady Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Dobrej, ul. Łąkowa 4, 62-730 Dobra, partiami, ze względu na możliwości
Zamawiającego dotyczące składowania, 2 dostawy (partie) - zakres (wielkość) ustalony
z Zamawiającym.
8. Przekazanie pojemników nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego
przez strony.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
„Dostawa używanych pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na potrzeby Gminy Dobra”
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IGOŚR.271.8.2022
Załącznik nr 2
do Specyfikacji Warunków Zamówienia
„Dostawa używanych pojemników
do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na potrzeby Gminy Dobra”
Przedmiotowe postępowanie prowadzone
jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej
dostępnej pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl
UMOWA
NR IGOŚR.………...2022
zawarta w dniu ………… …………………………… 2022 roku, pomiędzy:
GMINĄ DOBRA
z siedzibą: Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra
REGON:
NIP:

311019438
668 18 70 425

reprezentowaną przez Pana Tadeusza Geblera - Burmistrza Dobrej,
przy kontrasygnacie Skarbnika Dobrej, Pani Beaty Kmieć,
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, a:
…………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z nich z osobna „Stroną”.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.),
zwanej dalej ”pzp”, w trybie podstawowym, została zawarta Umowa o następującej treści:
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§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne
zmieszane typu MGB, zgodnych z Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów (JSSO), w następujących
rozmiarach i ilościach:
1) 120 litrów
- 2050 szt.;
2) 240 litrów
- 700 szt.;
3) 660 litrów
- 5 szt.;
4) 1100 litrów
- 41 szt.,
dalej „pojemniki”, szczegółowo opisanych w złożonej ofercie (załącznik nr 1 do niniejszej Umowy)
oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do niniejszej Umowy).
2. Pojemniki Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Dobrej, ul. Łąkowa 4, 62-730 Dobra, we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca odpowiada
za dostarczane pojemniki w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność
za powstałe szkody.
§ 2.
PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA DOSTAWY
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę stanowiącą przedmiot niniejszej Umowy
w terminie __________________, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3.
§ 3.
ODBIÓR
1. Zamawiający zastrzega możliwość uczestnictwa przy załadunku pojemników w magazynie
Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego
o dokładnym terminie załadunku pojemników z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem, poprzez
mail wysłany na adres skrzynki pocztowej Zamawiającego: zastepcaburmistrza@dobra24.pl.
2. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony przez strony protokołem odbioru. Wszelkie
inne potwierdzenia dokonane przez Zamawiającego poza protokołem odbioru nie stanowią
potwierdzenia jakości przedmiotu zamówienia, lecz jedynie potwierdzają fakt jego dostarczenia.
3. Za dzień wykonania umowy strony uznają dzień podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
4. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony pojemnik stanowiący przedmiot niniejszej umowy:
1) jest uszkodzony, posiada wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały
z winy Zamawiającego lub
2) nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w opisie zamówienia,
Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, a Wykonawca wymieni pojemnik na nowy, pozbawiony wad
i spełniający wymagania Zamawiającego określone w opisie zamówienia, na własny koszt.
Zamawiający wyznaczy termin do zastosowania się do postanowień niniejszej Umowy
oraz prawidłowego wykonania jej przedmiotu, pod rygorem odstąpienia od Umowy i obciążenia
Wykonawcy karami umownymi przewidzianymi w § 6 niniejszej Umowy.
5. Zamawiający nie ma obowiązku sprawdzenia przekazanych pojemników w chwili
ich dostarczenia Zamawiającemu. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia dostawy dokona
protokolarnego odbioru.
6. Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku innych, a nieujawnionych w chwili
odbioru wad fizycznych i prawnych przedmiotu zamówienia.
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§ 4.
WYSOKOŚĆ ORAZ WARUNKI ZAPŁATY WYNAGRODZENIA
1. Za zrealizowanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą Umową Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: _____________________________________________________________________ zł
brutto (słownie: ______________________________________________________________________________________________________).
2. Wynagrodzenie za całość przedmiotu Umowy będzie płatne jednorazowo na podstawie faktury
wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami, na konto bankowe wskazane na fakturze,
w terminie 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miejskiego w Dobrej.
3. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez obie strony protokół
odbioru: bez zastrzeżeń lub po usunięciu zgłoszonych wad, usterek i braków.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Dane do wystawienia faktury: Gmina Dobra, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra,
NIP: 668 18 70 425.
6. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze,
jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT to:
1) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje
się za dokonanie płatności w terminie określonym w ust. 2;
2) podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach
bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty
dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany
do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania),
a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub jeżeli wynika to z innych
przepisów prawa.
§ 5.
GWARANCJA JAKOŚCI
1. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone pojemniki są wolne od wad fizycznych i prawnych.
2. Na dostarczone pojemniki zostanie udzielona gwarancja jakości Wykonawcy*, liczona od dnia
podpisania protokołu końcowego odbioru.
3. Okres gwarancji wynosi __________ miesięcy.
4. Gwarancja obejmuje w szczególności wszystkie wykryte podczas eksploatacji wady, powstałe
w czasie prawidłowego użytkowania.
5. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji zgłoszenie reklamacji,
zgodnie z wyborem Zamawiającego może być przesłane do Wykonawcy pisemnie, telefonicznie
lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających
z przepisów o rękojmi.
7. Okres rękojmi wynosi __________ miesięcy.
*

stosownie do treści złożonej oferty

§ 6.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących
przypadkach i wysokościach:
1) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu Umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 2
- w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;
2) za odstąpienie od Umowy albo jej wypowiedzenie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
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2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 nie ograniczają uprawnień Zamawiającego
do dochodzenia innych roszczeń przewidzianych przepisami prawa.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych
określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% kwoty wynagrodzenia
brutto określonego w § 4 ust. 1.
5. Odstąpienie od Umowy i jej wypowiedzenie nie powodują wygaśnięcia roszczeń Zamawiającego
z tytułu nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń o zapłatę kary umownej.
§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiany Umowy, pod rygorem nieważności, wymagają zachowania formy pisemnej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy,
w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
1) w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy skutkujących tym, że dostawa pojemników
o oferowanych parametrach nie jest możliwa, dopuszcza się zmianę zaoferowanych pojemników
na inne, o takich samych lub nie gorszych parametrach, z zastrzeżeniem ust. 3.
2) w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, skutkujących brakiem możliwości dotrzymania
określonego w niniejszej umowie terminu wykonania, termin dostawy, może zostać przedłużony
o czas trwania przeszkody, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wykonawca, jeżeli zamierza się powołać się na okoliczności, o których mowa w ust. 2
jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o ich wystąpieniu oraz wskazać,
w jakim zakresie wpływają one na należyte wykonanie umowy i - jeśli jest to możliwe - zaproponować
rozwiązanie. Zmiana umowy, o której mowa powyżej może być dokonana jedynie za zgodą
Zamawiającego.
3. Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez Sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Dokonanie cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy przez Wykonawcę
wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
6. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część:
1)
Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z dnia __________________________
2)
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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Gmina

Zamawiający:
Gmina Dobra
Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

NIP: 6681870425, REGON: 311019438

Dobra

IGOŚR.271.8.2022
Załącznik nr 3
do Specyfikacji Warunków Zamówienia
„Dostawa używanych pojemników do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych na potrzeby Gminy Dobra”
Przedmiotowe postępowanie prowadzone
jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej
dostępnej pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl

FORMULARZ OFERTOWY
zamówienie klasyczne na dostawy,
tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji

„Dostawa używanych pojemników
do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych na potrzeby Gminy Dobra”

Uwaga
dokument należy przekazać Zamawiającemu:
1) w formie elektronicznej lub
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie .pdf

FORMULARZ OFERTOWY
„Dostawa używanych pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na potrzeby Gminy Dobra”
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OFERTA
dla
Gminy Dobra
pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ:
1

Wykonawcę

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

1

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców oraz wskazać Pełnomocnika.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON/PESEL, KRS)

reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Numer telefonu: .........................................................................................................................................................................................
E-mail: ...............................................................................................................................................................................................................
Adres skrzynki ePUAP:

......................................................................................................................................................................

1. Akceptujemy bez zastrzeżeń wymagania i zasady obowiązujące na platformie
miniportal.uzp.gov.pl, opis przedmiotu zamówienia, wymagania zawarte w SWZ
oraz projekt umowy załączony do SWZ i zobowiązujemy się po wyborze oferty
najkorzystniejszej do podpisania umowy na warunkach i zasadach obowiązujących
w tym postępowaniu.
2. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć
umowę w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
3. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu2.

wybierz właściwe i zaznacz „X”
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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)
1
2

Strona
2z4

FORMULARZ OFERTOWY
„Dostawa używanych pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na potrzeby Gminy Dobra”

4. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji zawartych w dokumentach:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……

jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

5. Wykonawca3:
1)

jest mikroprzedsiębiorstwem

2)

jest małym przedsiębiorstwem

3)

jest średnim przedsiębiorstwem
wybierz właściwe i zaznacz „X”

4)

jest dużym przedsiębiorstwem

5)

prowadzi jednoosobową działalnością gospodarczą

6)

jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

7)

jest innym rodzajem wykonawcy

6. Sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……

(wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę - konsorcja, spółki cywilne)

7. Osobą wyznaczoną do kontaktów w związku z prowadzonym postępowaniem
oraz wymaganiami potrzebnymi do zawarcia umowy jest:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……

8. My, niżej podpisani, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie
rzeczowym i na warunkach określonych w SWZ za następującą cenę4:
brutto [zł]: ............................................................................................................................................
Razem cena brutto [zł] słownie:
.......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
3
4

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021r. poz. 162 z późn. zm.).
Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ OFERTOWY
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L.p.

Nazwa

Cena
jednostkowa
netto [PLN]

Ilość
[szt.]

Wartość netto
[PLN]
(3x4)

VAT
[%]

1

2

3

4

5

6

1.

Pojemnik na odpady komunalne
zmieszane typu MGB 120 litrów

2050

2.

Pojemnik na odpady komunalne
zmieszane typu MGB 240 litrów

700

3.

Pojemnik na odpady komunalne
zmieszane typu MGB 660 litrów

5

4.

Pojemnik na odpady komunalne
zmieszane typu MGB 1100 litrów

41
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Wartość
brutto [PLN]
(5x6)

RAZEM BRUTTO:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………..………………………………

(dodatkowe wyjaśnienia w sprawie przyjętej stawki VAT - tylko, jeżeli dotyczy)

9. Doliczenie do ceny podawanej w ofercie kwoty podatku VAT 5 - informujemy, że wybór
przedmiotowej oferty (wybierz właściwe i zaznacz „X”):
nie będzie

prowadzić do
podatkowego5

powstania

u

Zamawiającego

obowiązku

będzie

prowadzić do
podatkowego5

powstania

u

Zamawiającego

obowiązku

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……………………………

(należy wskazać informacje określone przepisem art. 225 pzp5)

Stosownie do przepisu art. 225 pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685,
694 i 802), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny
kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa wykonawca ma obowiązek:
a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego;
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania
obowiązku podatkowego;
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
5

FORMULARZ OFERTOWY
„Dostawa używanych pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na potrzeby Gminy Dobra”
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10. Oświadczamy, że udzielamy (bez żadnych dodatkowych kosztów i opłat ze strony
Zamawiającego) gwarancję jakości, na okres: ………… miesięcy
11. Oświadczamy, że udzielamy (bez żadnych dodatkowych kosztów i opłat ze strony
Zamawiającego) rękojmi za wady, na okres: 12 + …… miesięcy
(wymagane minimum 12 miesięcy)

12. Zamówienie objęte ofertą zamierzamy wykonać:
1)

sami

……

wybierz właściwe i zaznacz „X”

2)

zamierzamy zlecić podwykonawcom

……

Do niniejszej oferty załączamy:
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu art. 125 ust. 1 pzp (załącznik
nr 4 do SWZ);
2) oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, w zakresie wskazanym w załączniku nr 3
do SWZ;
3) wykaz oferowanych parametrów - tabela stanowiąca załącznik do formularza
ofertowego (załącznik nr 3 do SWZ);
4) oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia,
art. 462 ust. 2 pzp, w zakresie wskazanym w załączniku nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy);
5) wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy);
6) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy);
7) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
wykonawcy o treści jednoznacznie wskazujący uprawnienie (umocowanie),
co najmniej do podpisania i złożenia oferty (jeżeli dotyczy);
8) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego (jeżeli dotyczy);
9)

……………………..………………………………………………………………………………………………………………..….

(dokument podpisany elektronicznie)

Załącznik do formularza ofertowego
WYKAZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW
W ramach zamówienia oferujemy dostawę używanych pojemników na odpady komunalne,
typ: MGB, zgodnych z Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów (JSSO), w następujących
rozmiarach i ilościach:
1) 120 litrów - 2050 szt.
2) 240 litrów - 700 szt.
3) 660 litrów - 5 szt.
4) 1100 litrów - 41 szt.
1. wykonane z tworzywa sztucznego HDPE w technologii wtrysku ciśnieniowego o dużej
wytrzymałości i odporności na uszkodzenia mechaniczne, niskie temperatury i środki
chemiczne, o jednolitym korpusie z płaską pokrywą wyposażoną w uchwyt
TAK/NIE*
2. wyposażone w uchwyty do transportu i załadunku
TAK/NIE*
3. przystosowane do rozładunku mechanicznego przez typowe samochody śmieciarki
TAK/NIE*
4. wyposażone w dwukołowy system jezdny (przy MGB 1100 litrów - 4 kołowy), koła
ogumowane o średnicy 200 mm, oś jezdna ze stali
TAK/NIE*
5. kolor: ………………………………………………………………………………………..
odporny na działanie promieniowania UV
TAK/NIE*
6. w przypadku pojemników używanych, ich stopień zużycia nie może wykluczyć
ich bezpiecznego użytkowania zgodnie z ich podstawową funkcją, a ponadto nie może
powodować braku ich estetyki, tj.: pojemniki winny być bez pęknięć, wypaleń,
deformacji, uszkodzeń oraz danych teleadresowych firm działających na rynku polskim
oraz nie powinny mieć wszelkiego rodzaju naklejek
TAK/NIE*
7. zgodność z normą PN-EN 840 lub równoważne
TAK/NIE*
8. pojemniki powinny być umyte, czyste oraz sprawne
TAK/NIE*
9. Inne:
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

(dokument podpisany elektronicznie)

Zamawiający:
Gmina Dobra
Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

NIP: 6681870425, REGON: 311019438

Gmina

Dobra

IGOŚR.271.8.2022
Załącznik nr 4
do Specyfikacji Warunków Zamówienia
„Dostawa używanych pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych
na potrzeby Gminy Dobra”
Przedmiotowe postępowanie prowadzone
jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej
dostępnej pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl

OŚWIADCZENIE
o niepodleganiu wykluczeniu
art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

Uwaga
1) dokument należy przekazać Zamawiającemu:
a) w formie elektronicznej lub
b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
2) Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie .pdf
3) Niniejsze oświadczenie składa:
a) Wykonawca
b) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeżeli dotyczy)

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
„Dostawa używanych pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na potrzeby Gminy Dobra”

Strona
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ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Dobra
Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra
1

Wykonawca

1

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

…………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/REGON/PESEL, KRS)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………..………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE2
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
art. 125 ust. 1 pzp3
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę używanych
pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na potrzeby Gminy Dobra
nr IGOŚR.271.8.2022, prowadzonego przez Gminę Dobra, oświadczam, co następuje:
1.
1

nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pzp

lub
1

zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ..........................

.................................................................................................................................................................................................................................... pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 pzp)

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 pzp
podjąłem następujące czynności:
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

(wypełnić jeśli dotyczy)

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
„Dostawa używanych pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na potrzeby Gminy Dobra”
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2.
nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)4
1

lub
zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz. U. z 2022 r. poz. 835)
1

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia)

3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(dokument podpisany elektronicznie)

wybierz właściwe i zaznacz „X”
oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert
3
ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)
4
Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
1
2

Zamawiający:
Gmina Dobra
Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

Gmina

NIP: 6681870425, REGON: 311019438

Dobra

IGOŚR.271.8.2022
Załącznik nr 5
do Specyfikacji Warunków Zamówienia
„Dostawa używanych pojemników do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych na potrzeby Gminy Dobra”
Przedmiotowe postępowanie prowadzone
jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej
dostępnej pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl

OŚWIADCZENIE
w zakresie powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcy
art. 462 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku
Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

Uwaga
1) dokument należy przekazać Zamawiającemu:
a) w formie elektronicznej lub
b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
2) Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie .pdf

Oświadczenie w zakresie powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy
„Dostawa używanych pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na potrzeby Gminy Dobra”

Strona
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ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Dobra
Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

1

Wykonawca

1

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

…………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/REGON/PESEL, KRS)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………..………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE2
W ZAKRESIE POWIERZENIA WYKONANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
PODWYKONAWCY
art. 462 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę używanych
pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na potrzeby Gminy Dobra
nr IGOŚR.271.8.2022, prowadzonego przez Gminę Dobra, oświadczam, że zamierzam
powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

L.p.

1.

2.

3.

4.

wskazanie części zamówienia,
które zamierzamy zlecić podwykonawcy

Nazwa i adres firmy
podwykonawczej

Oświadczenie w zakresie powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy
„Dostawa używanych pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na potrzeby Gminy Dobra”

Strona
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(uwagi, jeżeli dotyczy)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(dokument podpisany elektronicznie)

___________________________________

wybierz właściwe i zaznacz „X”
Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
1
2

Gmina

Zamawiający:
Gmina Dobra
Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

NIP: 6681870425, REGON: 311019438

Dobra

IGOŚR.271.8.2022
Załącznik nr 6
do Specyfikacji Warunków Zamówienia
„Dostawa używanych pojemników do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych na potrzeby Gminy Dobra”
Przedmiotowe postępowanie prowadzone
jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej
dostępnej pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
„Dostawa używanych pojemników
do selektywnego zbierania odpadów komunalnych
na potrzeby Gminy Dobra”
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), RODO1

Klauzula Informacyjna art. 13 ust. 1 i 2 RODO
„Dostawa używanych pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na potrzeby Gminy Dobra”

Strona
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych /Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1/), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobra z siedzibą Plac Wojska
Polskiego 10, 62-730 Dobra;
2) w sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pan/Pani skontaktować
się z inspektorem ochrony danych e-mail: inspektor@osdidk.pl lub pisemnie na adres:
Urząd Miejski w Dobrej, Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym
z
postępowaniem
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
nr IGOŚR.271.8.2022 na dostawę używanych pojemników do selektywnego zbierania
odpadów komunalnych na potrzeby Gminy Dobra;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129
z późn. zm.), dalej „pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do dotyczących Pani/Pana danych
osobowych,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO3,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
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9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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.

rozporządzenie 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).
1

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników
2

3

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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Zamawiający:
Gmina Dobra
Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra
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Załącznik nr 7
do Specyfikacji Warunków Zamówienia
„Dostawa używanych pojemników do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych na potrzeby Gminy Dobra”
Przedmiotowe postępowanie prowadzone
jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej
dostępnej pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl
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