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Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.  

Miasto Zambrów 

ul. Fabryczna 3 

18-300 Zambrów 

tel.: /86/271 22 10, 

fax: /86/271 21 17 

mail: um@zambrow.pl 

http://um.zambrow.bip-gov.info.pl/ 

NIP: 723 162 22 31 

REGON 450670261 

Godziny pracy:  

Poniedziałek - Piątek  07:30-15:30 

 

1.2. PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.  
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (t. j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późo.zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.  

1.3. Wartość zamówienia.  
Wartośd zamówienia jest większa od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych w odniesieniu do usług. 

1.4. Słownik.  

Użyte w niniejszej SIWZ (oraz w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie:  

1) „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843 z późo. zm.),  

2) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  

3) „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 4 niniejszej 

SIWZ,  

4) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 

SIWZ,  

5) „Zamawiający” – Miasto Zambrów,  

6) „JEDZ” – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia sporządzony zgodnie z wzorem 

standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 

wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 

2014/25/UE.  

1.5. Wykonawca powinien dokładnie zapoznad się z niniejszą SIWZ i złożyd ofertę zgodnie z jej 

wymaganiami. 

Rozdział 2 OZNACZENIE POSTĘPOWANIA  
2.1. Postępowanie oznaczone jest znakiem: GK.271.5.2020 

mailto:um@zambrow.pl
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2.2. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływad się na wyżej podane 

oznaczenie.  

Rozdział 3 INFORMACJA O SKŁADANIU OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Zamawiający w nawiązaniu do art. 36aa ust. 1 ustawy nie dopuszcza do składania ofert częściowych.  

Rozdział 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
4.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od    

wszystkich właścicieli nieruchomości, w granicach administracyjnych Gminy Miasta Zambrów, na 

nieruchomościach:    

    a) na których zamieszkują mieszkaocy, 

    b) na których nie zamieszkują mieszkaocy, a powstają odpady komunalne 

    - w budynkach, w których znajdują się lokale mieszkalne. 

Przez zagospodarowanie odpadów rozumie się przekazanie ich do instalacji przetwarzania lub 

unieszkodliwienie wraz z pokryciem przez Wykonawcę kosztów ich przyjęcia. 

4.2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania celem zagospodarowania wszystkich 

odebranych odpadów komunalnych do Instalacji wskazanej w ofercie, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Przez zagospodarowanie odpadów rozumie się: przekazanie  odebranych 

odpadów do Instalacji wskazanych w ofercie wraz z pokryciem przez Wykonawcę kosztów ich 

zagospodarowania. Zamawiający dopuszcza zmianę instalacji wskazanej w ofercie pod warunkiem, że 

zmiana instalacji wynika z okoliczności za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

4.3. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 

a) utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, 

b) wyposażenie w pojemniki i worki nieruchomości, o których mowa w pkt. 4.1 oraz regularne 

dostarczanie worków na odpady selektywnie gromadzone w okresie obowiązywania umowy. 

4.4. Szczegółowy zakres usługi (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty został w 

Załączniku nr 1 do SIWZ oraz w istotnych postanowieniach przyszłej umowy stanowiącej Załącznik nr 

2 do SIWZ. 

4.5. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w rozumieniu przepisów art. 22 ust.1 ustawy  z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późo.zm.), osób wykonujących 

bezpośrednio niezbędne czynności dla realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, a które 

wskazano w pkt 4.1 , 4.2 oraz 4.3 SIWZ oraz Załączniku nr 1 i 2 do SIWZ w szczególności: 

a) załadunek, transport i rozładunek odpadów, 

b) nadzór nad realizacją zadania, 

c) obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Pozostałe wymogi wynikające z art. 29 ust. 3a ustawy zostały określone w istotnych postanowieniach 

przyszłej umowy, które stanowią Załącznik nr 2 do SIWZ. 
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4.6. Rozwiązania równoważne.  

W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesieo do norm, europejskich ocen technicznych, 

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 

1 pkt 2 i ust. 3 i 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca 

analizując opis przedmiotu zamówienia powinien założyd, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w 

art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4 ustawy użytemu w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszy wyraz 

„lub równoważne". W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza 

to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz 

wymagany standard. Wykonawca może zastosowad materiały lub urządzenia równoważne, lecz o 

parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden 

sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązao przyjętych w opisie 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie 

obowiązany wykazad w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i 

materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach 

oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie 

inne oznakowania potwierdzające, że dane usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, 

gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskad określonego przez 

Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane usługi spełniają 

równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne 

odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany 

wykonawca udowodni, że usługi które mają zostad przez niego wykonane, spełniają wymagania 

określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w SIWZ 

lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodnośd lub 

sprawozdania z badao przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego 

potwierdzającego zgodnośd z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu 

zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający 

akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodnośd. 

Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację 

techniczną producenta, w przypadku, gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub 

sprawozdao z badao, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu 

nie może byd przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany wykonawca udowodni, 

że wykonywane przez niego usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu 

zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu 

zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na koniecznośd wykorzystywania przy 

realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza 

używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów i nie spowoduje 

ryzyka niezgodności wykonanych prac z opisem przedmiotu zamówienia. 

4.7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, 

jest obowiązany wykazad, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

4.8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 

4.9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówieo, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 

ustawy.  

4.10. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV):  
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a) Główny kod: 

90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 
 
b) Pozostałe kody: 

90512000-9 Usługi transportu odpadów 
90511200-4 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych  

Rozdział 5 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
5.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonad zamówienie w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 31 

grudnia 2022 r. 

Rozdział 6 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:  

6.1.1. dotyczące kompetencji lub uprawnieo do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów.  Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli 

wykonawca wykaże, że: 

a) wpis do Rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Zambrów, w 

zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Zambrów, 

b) posiada wpis do rejestru w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami (BDO) jako transportujący (rejestr BDO Dział VII tabela 1), 

c) posiada zezwolenie na zbieranie odpadów, wydane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą o 

odpadach, 

d) posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

prowadzony zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (rejestr BDO Dział IV 

tabela 2). 

6.1.2. dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający określa, że ww. warunek 

zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że: 

a)  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej      

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200.000,00 zł. 

b)  posiada środki finansowe lub zdolnośd kredytową na kwotę, co najmniej 1.000.000,- zł. 

6.1.3. dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający określa, że ww. warunek 

zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że: 

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 

lub wykonuje należycie, co najmniej 1 usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w 

ramach której w przeciągu 12 kolejnych miesięcy odbierał odpady komunalne zmieszane oraz 

segregowane o wartości nie mniejszej niż 2.000.000 zł brutto. 

b) dysponuje co najmniej: 
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 trzema pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych z funkcją 

kompaktową, 

 dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych, 

 jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej przystosowanym do 

odbierania pojemników kontenerowych.  

Pojazdy muszą spełniad normy emisji spalin, co najmniej EURO 4, byd wyposażone w system 

monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe 

zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz 

czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów– umożliwiający weryfikację tych 

danych; Wszystkie ww. pojazdy muszą byd w dyspozycji Wykonawcy, winny byd trwale i czytelnie 

oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny byd zarejestrowane, 

dopuszczone do ruchu, posiadad aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu.  

c) dysponuje bazą magazynowo transportową usytuowaną na terenie miasta Zambrów lub w 

odległości nie większej niż 60 km od granicy miasta, na terenie, do którego posiada tytuł prawny, 

spełniającą wymogi określone w §2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r w 

sprawie szczegółowych wymagao w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

d) posiada prawo do dysponowania na terenie miasta Zambrów nieruchomością, na której 

zlokalizowany będzie PSZOK, spełniającą wymagania określone w SOPZ stanowiącym Załącznik nr 1 

do SIWZ. 

e) dysponuje do realizacji zamówienia załogą minimum 5 osobową w tym, co najmniej 3 osobami 

posiadającymi prawo jazdy Kat. C 

6.2. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale 8 SIWZ. 

Rozdział 7 PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  
7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy.  

7.2. Zamawiający ponadto wykluczy z postępowania wykonawcę, wobec którego zachodzi 

którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.  

7.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy.  

7.4. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 8 SIWZ. 

Rozdział 8 WYKAZ OŚWIADCZEO LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ 

ZŁOŻYD WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA  
8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyd aktualne na dzieo składania ofert oświadczenie 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:  

a) nie podlega wykluczeniu,  
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b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyd w formie 

jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w 

rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na 

podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub 

„JEDZ”. – wg. załącznika nr 4 do SIWZ. 

1)Informacje dotyczące Jednolitego Dokumentu Jednolity Dokument przygotowany przez 

Zamawiającego z wykorzystaniem narzędzia ESPD dla przedmiotowego postępowania jest dostępny 

na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz 

niniejszej SIWZ. W celu wypełnienia własnego oświadczenia w formie Jednolitego Dokumentu z 

wykorzystaniem narzędzia ESPD, Wykonawca powinien wykonad kolejno następujące czynności:  

 pobrad plik w formacie xml ze strony Zamawiającego – stanowiący Załącznik Nr 4 do SIWZ, który po 

zaimportowaniu do narzędzia dostępnego pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-

wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia umożliwi wypełnienie JEDZ za pomocą 

powyższego narzędzia i w zakresie wskazanym przez zamawiającego (Uwaga: Jest to rozwiązanie 

jedynie fakultatywne, Wykonawca może wypełnid i złożyd JEDZ w innej formule dopuszczonej w 

ustawie i niniejszej SIWZ).  wskazad, że podmiot korzystający z narzędzia jest Wykonawcą;  

 zaznaczyd czynnośd zaimportowania ESPD;  

 załadowad pobrany plik, wybrad paostwo wykonawcy i przejśd dalej, do wypełniania JEDZ; 

2) Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełniania Jednolitego Dokumentu, 

znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówieo Publicznych (UZP), dostępnych na stronie 

internetowej www.uzp.gov.pl, Repozytorium wiedzy w zakładce Jednolity Europejski Dokument 

Zamówienia. Na podstawie „Instrukcji Wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia (European Single Procurement Document ESPD)” dostępnej na stronie UZP. 

3)Zamawiający nie wymaga szczegółowego wypełniania Części IV JEDZ (Kryteria kwalifikacji) – 

wykonawca może ograniczyd się do ogólnego oświadczenia o spełnieniu wszystkich kryteriów 

kwalifikacji (warunków udziału) zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4)JEDZ należy przesład do Zamawiającego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów 

udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mied formę dokumentu 

elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w 

zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy. 

5) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, 

.docx, .rtf, .xps, .odt. 

6) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystad z narzędzia ESPD lub 

innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie 

dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów. 

7)Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 

wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym 

przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi 

certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeostwa określone w ustawie z dnia 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 162 

z późn.zm.). 

8) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie 

art. 26 ust. 3 ustawy;  

8.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do 

przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyd wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.  

8.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na 

dzieo złożenia oświadczeo lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w       

art. 25 ust. 1 ustawy.  

8.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwad wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeo lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy 

do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeo lub dokumentów.  

8.6. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a 

następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8.7. Na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyd 

następujące oświadczenia lub dokumenty:  

8.7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w rozdziale 6 niniejszej SIWZ:  

a) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza 

Miasta Zambrów, w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 

miasta Zambrów; 

b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydane na 

podstawie ustawy o odpadach; 

c) dokument nadania nr rejestrowego w BDO; 

d) dokument/y potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej          

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

określoną przez zamawiającego; 

e) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokośd 

posiadanych środków finansowych lub zdolnośd kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym 

niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 
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f) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z 

informacjami na temat ich uprawnieo niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami (dotyczy kierowców),  zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ, 

g) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeo okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w 

przypadku świadczeo okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeo okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź 

inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny byd wydane nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ, 

h) wykaz urządzeo technicznych, bazy magazynowo - transportowej oraz nieruchomości 

przeznaczonej na prowadzenie PSZOK, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia 

publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,  zgodnie z wzorami 

stanowiącymi Załącznik nr 8a i 8b do SIWZ, 

8.7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o 

których mowa w rozdziale 7 niniejszej SIWZ:  

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeo Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu; 

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 
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e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - 

sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ;  

f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 

do SIWZ; 

g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1170) - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ;  

8.7.3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 

wymagao określonych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyd: 

Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów  w ww. zakresie. 

8.8. Jeżeli treśd informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie 

zamówienia, o którym mowa w pkt. 8.1-8.2 SIWZ, będzie odpowiadad zakresowi informacji, których 

zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, zamawiający może odstąpid od żądania tych 

dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie 

informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach 

lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym 

europejskim dokumencie zamówienia.  

8.9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast: 

8.9.1. dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.7.2 lit. a) SIWZ - składa informację z odpowiedniego 

rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 

właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w 

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert;  

8.9.2. dokumentów, o których mowa w pkt. 8.7.2 lit. b-d) SIWZ - składa dokumenty wystawione w 

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

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 

że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

8.10. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.9.1 oraz pkt 8.9.2 lit b SIWZ powinny byd wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 
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8.9.2 lit a SIWZ powinny byd wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 

8.11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 

8.9 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyd, złożone przez notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 8.10 SIWZ stosuje się 

odpowiednio.  

8.12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 

wskazany w pkt. 8.7.2 lit. a) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt. 8.9 SIWZ, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument miał dotyczyd, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go 

dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym 

ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 8.10 SIWZ stosuje się odpowiednio.   

8.13. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeo lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o 

których mowa w Rozdziale 8 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

8.14. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą byd złożone wraz z tłumaczeniami na język 

polski. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 8.13 SIWZ są sporządzone w języku 

obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 

8.15. Zamawiający informuje, że wzory druków i załączników towarzyszące Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia przygotowane przez Zamawiającego stanowią jedynie element pomocniczy, 

a za prawidłowośd sporządzenia oferty przetargowej odpowiada wykonawca. 

8.16. W przypadku podania w dokumentach, o których mowa w pkt. 8.7.1 SIWZ, wartości 

wyrażonych w walutach innych niż polski złoty, Zamawiający dokona ich przeliczenia wg. tabeli NBP 

kursów średnich walut obcych w złotych na dzieo publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut 

przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP 

przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

Rozdział 9 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA 

ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W 

ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYD 

WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM  
9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegad na zdolnościach 
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technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnid 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 

oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13–22 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.  

9.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegad na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (jeżeli dotyczy). 

9.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna na którego 

zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ.  

9.6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w pkt. 8.7.2 SIWZ.  

9.7. W celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może 

żądad dokumentów, które określają w szczególności:  

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego;  

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą.  

9.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów. 

9.9. Podwykonawcy. Wykonawca, który zamierza powierzyd wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:  
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a) jest zobowiązany wypełnid częśd II sekcja D JEDZ oraz wskazad części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyd podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podad firmy 

podwykonawców,  

b) nie jest zobowiązany do przedstawienia dla każdego podwykonawcy informacji wymaganych w 

części II sekcja A i B oraz części III JEDZ, (zamawiający nie żąda złożenia dokumentów wskazanych w 

pkt 8.7.2 SIWZ wobec podwykonawców wskazanych w części II sekcji D JEDZ)  

c) jest zobowiązany wskazad w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyd podwykonawcom oraz podad firmy podwykonawców (o ile są 

znane). 

Rozdział 10 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE 

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ 

KONSORCJA)  
10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegad się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  

a) żaden z nich nie może podlegad wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2 SIWZ. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu 

spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

b) Jednolity Dokument, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,  

c) oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym 

mowa w pkt. 8.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców,  

d) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyd dokumenty i oświadczenia, o których 

mowa w pkt. 8.7 SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa:  

 w pkt. 8.7.1 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wskazuje/-ą 

spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. 6.2 SIWZ (o ile dotyczy),  

 dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.7.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców, 

 dokumenty, o których w pkt. 8.7.3 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, 

który/którzy wskazuje/-ą potwierdzenie spełniania przez oferowane roboty budowlane, usługi lub 

dostawy wymagao określonych przez Zamawiającego (o ile dotyczy). 
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Rozdział 11 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEO LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  
11.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.  

11.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, oraz oświadczeo, w tym oświadczenia składanego na formularzu JEDZ, odbywa się 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

11.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,             

ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal adres skrzynki ePUAP: /7380qgmefr/skrytka lub poczty 

elektronicznej na adres e-mail: um@zambrow.pl 

11.4. Wykonawca zamierzający wziąd udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadad konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

11.5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeo  

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 

Zamawiający dopuszcza również możliwośd składania dokumentów elektronicznych, oświadczeo lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeo  za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w 

pkt. 11.3 SIWZ adres e-mail (z wyłączeniem składania ofert). Sposób sporządzenia dokumentów 

elektronicznych, oświadczeo lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeo musi byd zgody z 

wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w 

sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądad 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

11.6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

- Wioleta Klimowicz  -w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia tel. 86 271 22 10 wew.27. 

- Halina Brulioska – w sprawach dotyczących procedury przetargowej tel. 86 271 22 10 wew. 45 w 

godzinach pracy określonych w pkt. 1.1. SIWZ z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

11.7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.  

11.8. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny 

kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z 

Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie 

reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt osobisty w swojej 

siedzibie.  

11.9. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeo oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:um@zambrow.pl
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11.10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

11.11. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 

zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowao na miniPortalu oraz stanowi Załącznik nr 

11 do niniejszej SIWZ. 

11.12. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomieo,  dokumentów elektronicznych, 

oświadczeo lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeo oraz innych informacji przyjmuje 

się datę ich przekazania na ePUAP. 

11.13. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądad zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), zwanym dalej 

„rozporządzeniem” składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w 

elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodnośd z oryginałem.  

11.14. Poświadczenie za zgodnośd z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o 

których mowa w pkt. 11.12, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

11.15. Poświadczenia za zgodnośd z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeo, 

które każdego z nich dotyczą. 

11.16. Zamawiający może żądad przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeo, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 

jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 11.17. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone w języku 

obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Rozdział 12 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieśd wadium w wysokości: 53.000,- PLN (słownie: pięddziesiąt 

trzy tysiące złotych i 0/100), 

12.2. Wadium może byd wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  

a) pieniądzu;  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  

c) gwarancjach bankowych;  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 

299). 

12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacid przelewem na następujący rachunek bankowy 

Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Zambrowie nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Tytuł 
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przelewu: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta Zambrów                                  

w latach 2021-2022” 

Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.  

12.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na 

rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

12.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

gwarancja musi byd gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie 

zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierad następujące 

elementy:  

a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku 

lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,  

b) kwotę gwarancji,  

c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ……………………..r. – do dnia …………………………r.”,  

d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w 

sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówieo publicznych. 

12.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga 

oryginału dokumentu wadialnego w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przez 

wystawcę dokumentu, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (gwarancji lub 

poręczenia).  

12.7. Wadium musi zabezpieczad ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w 

którym upływa termin składania ofert.  

12.8.Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania 

ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 

Rozdział 13 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
13.1. Wykonawca może złożyd jedną ofertę zamówienia. Złożenie więcej niż jednej oferty dla danej 

części zamówienia (jeżeli dotyczy) spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

wykonawcę na tę częśd zamówienia.  

13.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

13.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.  

13.4. Treśd oferty musi byd zgodna z treścią SIWZ.  

13.5. Oferta wraz z załącznikami musi byd sporządzona czytelnie.  

13.6. Oferta musi byd podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 

upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.  

13.7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców 

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 
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oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego, musi zostad dołączone do oferty. 

13.8. Oferta wraz z załącznikami musi byd sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi byd 

złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.  

13.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

13.10. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny 

niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. 

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podad adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

13.11. Oferta powinna byd sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w 

formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie 

korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyd w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

13.12. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostad złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną częśd skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

13.13. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazad, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały 

spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, 

jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:  

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna 

informacja mająca wartośd gospodarczą,  

2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,  

3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.  

13.14. Oferta musi zawierad:  

1) Formularze ofertowe sporządzone i wypełnione według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 oraz 

Nr 3a do SIWZ.    

2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przy 

użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Pełnomocnik może byd ustanowiony do 

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy. (jeżeli dotyczy);  

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę 

(reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie 
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pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w może byd złożone w formie oryginału w postaci dokumentu 

elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. (jeżeli dotyczy); 

3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego lub w postaci elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodnośd z 

oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) względnie do podpisania innych 

dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskad w szczególności za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 570 z późn. zm.), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem 

oferty;  

4) Zaleca się dołączenie do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu w 

przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej; 

6) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 9.2 SIWZ (jeżeli dotyczy)- sporządzone według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 10 do SIWZ w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego 

podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego; 

7) Oświadczenie JEDZ, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ, w formie jednolitego dokumentu 

sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 

ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE – wg. załącznika nr 4 do SIWZ w formie oryginału w postaci dokumentu 

elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego; 

- wszystkie pliki wraz z plikami stanowiącymi ofertę należy skompresowad do jednego pliku archiwum 

(ZIP); 

Rozdział 14 SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT  
14.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 13.14 należy złożyd w terminie do dnia 

06.07.2020 r. do godz. 12:00 w sposób określony w Rozdziale 13 SIWZ. 

14.2. Uwaga: Za datę przekazania oferty, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

14.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.07.2020 r. o godz. 12:15 w siedzibie: Urzędu Miasta w 

Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój nr 214 (II piętro, sala konferencyjna). 

14.4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

14.5. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyd w sesji otwarcia ofert.  

14.6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienid lub wycofad ofertę za  

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  

ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w 

Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

14.7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonad zmiany 

ani wycofad złożonej oferty. 

14.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyd na 

sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy 
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wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach. 

14.9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej 

informacje dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia;  

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

14.10. W przypadku złożenia oferty po terminie, o którym mowa w punkcie 14.1, Zamawiający 

niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia 

odwołania. 

Rozdział 15 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
15.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.  

15.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

15.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyd termin związania 

ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą zwrócid się do wykonawców o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z 

jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

Rozdział 16 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY  
16.1. Wykonawca w ofercie określi cenę oferty brutto w zł (PLN), która stanowid będzie 

wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę. 

Cena oferty – jest to kwota wymieniona w Formularzu oferty (Załącznik nr 3 do SIWZ), którą należy 

podad w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).  

16.2. Podstawą do określenia ceny oferty jest SIWZ wraz załącznikami.  

16.3. Cena oferty powinna byd obliczana z uwzględnieniem z art. 91 ust. 3a ustawy. Jeżeli złożono 

ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny ofertowej i w 

formularzu ofertowym w rubryce podatek VAT – wskazuje zapis „obowiązek podatkowy po stronie 

zamawiającego”, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyd zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzid do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzid do jego powstania, oraz wskazując ich wartośd 

bez kwoty podatku.  

16.4. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto, jaką poniesie na 

realizację przedmiotu zamówienia.  
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16.5. W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach 

towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 178 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji 

złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz. 386 ze zm.), za którą podejmuje się zrealizowad przedmiot 

zamówienia.  

16.6. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z istotnymi postanowieniami przyszłej umowy -  

Załącznik Nr 2 do SIWZ.  

16.7. UWAGA: Jeżeli przed zakooczeniem realizacji zamówienia zamawiający otrzyma indywidualną 

interpretację podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego 

postępowania, która wskaże na koniecznośd zastosowania innej stawki podatku VAT, zamawiający 

przewiduje możliwośd zmiany umowy z wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy 

polegającą na zmianie stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to 

uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto, wykonawca 

wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT). 

16.8. UWAGA: Zamawiający informuje, że jeżeli wykonawca wskaże w ofercie, że nie wystąpi 

odwrotne obciążenie VAT, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1h ustawy o 

podatku od towarów i usług w relacjach zamawiający – wykonawca a przed zakooczeniem realizacji 

zamówienia zamawiający otrzyma wiążącą indywidualną interpretację podatkową, która wskaże na 

występowanie odwrotnego obciążenia VAT, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 

ust. 1h ustawy o podatku od towarów i usług w relacjach zamawiający – wykonawca, zamawiający 

przewiduje zmianę umowy z wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na 

zmianie zasad rozliczania VAT zgodnie z zasadą odwrotnego obciążenia VAT, o którym mowa w art. 

17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1h ustawy o podatku od towarów i usług. 

Rozdział 17 BADANIE OFERT  
17.1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądad od wykonawców wyjaśnieo 

dotyczących treści złożonych ofert.  

17.2. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku 

do przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi 

z odrębnych przepisów oraz w przypadkach określonych w ust. 1 a ustawy, zamawiający zwróci się o 

udzielenie wyjaśnieo, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w 

zakresie wskazanym w art. 90 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera 

rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.  

17.3. Zamawiający poprawi w ofercie:  

a) oczywiste omyłki pisarskie,  

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,  

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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Rozdział 18 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
18.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących 

kryteriów oceny ofert:  

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %) 

1 Cena (C) 60 

2 Odległośd do Instalacji Komunalnej  (T) 28 

3 Normy emisji spalin pojazdów (N) 12 

 

18.2. Ocena ofert dla zostanie dokonana w oparciu o kryteria wskazane w pkt 18.1. 

18.3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny 

ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.  

18.4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:  

C = (Cn/Cb) x 100 x 60% pkt 

gdzie,  

C- ilośd punktów za kryterium cena,  

Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,  

Cb – cena oferty badanej.  

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po 

matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Koocowy wynik 

powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.  

18.5. Punkty za kryterium „Odległośd do Instalacji Komunalnej” (T) zostaną obliczone według 

poniższych zasad: 

 do 20 km  - 28 pkt., 

 od 21 km do 60 km – 14 pkt. 

 powyżej 60 km - 0 pkt. 

W formularzu ofertowym wykonawca wskaże Instalacje Komunalną do której będzie przekazywał 

odebrane odpady. Im bliższa odległośd do Instalacji Komunalnej tym większa ilośd punktów zostanie 

przyznana. Wartośd należy podawad w pełnych km, stosując matematyczne zasady zaokrąglania. 

18.6. Punkty za kryterium „Normy emisji spalin pojazdów” (N) zostaną obliczone według poniższych 

zasad: 

Pojazdy wykazane w ofercie będą spełniały normy emisji spalin minimum EURO 4.  

Punktacja za normy emisji spalin pojazdów będzie przyznawana w następujący sposób: 

 za każdy pojazd spełniający normy emisji spalin pojazdów Euro 4 – 0 pkt. 
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 za każdy pojazd spełniający normy emisji spalin pojazdów Euro 5 lub 6 - po 2 pkt, 

nie więcej jednak niż 12 pkt. W przypadku wykazania w Zał. nr 8a do SIWZ większej liczby pojazdów, 

ocenie podlegają pojazdy, o których mowa w Pkt 6.3.3 b) w kolejności. 

18.7. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma 

największą ilośd punktów obliczoną na podstawie wzoru: 

Przyznana ilośd punktów = C +  T + N 

18.8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca 

najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 18.1.  

Rozdział 19 UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
19.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza.  

19.2. Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy, Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich 

wykonawców o:  

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 

wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także przyznaną ofertom w 

każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o 

których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagao 

dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

d) unieważnieniu postępowania,  

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

Rozdział 20 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 

ZOSTAD DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 

UMOWY  
20.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie 

Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie 

określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania 

dokumentów związanych z płatnościami.  

20.2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadad ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to 

nie będzie wynikad z dokumentów załączonych do oferty.  

20.3. O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 20.1. Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę odrębnym pismem.  
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20.4. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 

warunkach określonych w rozdziale 21 niniejszej SIWZ.  

Rozdział 21 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY  
21.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny brutto oferty (z 

podatkiem VAT). 

21.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może byd wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:  

a) pieniądzu,  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  

c) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych  

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 

299).  

21.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Zambrowie nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Tytuł 

przelewu: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta Zambrów                                  

w latach 2021-2022”  

21.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi byd wniesione najpóźniej w dniu 

podpisania umowy przez Zamawiającego, przed jej podpisaniem. Wniesienie zabezpieczenia w 

pieniądzu będzie uznane za skuteczne, jeżeli rachunek Zamawiającego zostanie uznany kwotą 

zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę, przed jej 

podpisaniem.  

21.5. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

Rozdział 22 POSTANOWIENIA UMOWY  
22.1. Istotne postanowienia przyszłej umowy stanowią Załącznik Nr 2 do SIWZ.  

22.2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o 

której mowa w pkt. 22.1 SIWZ.  
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22.3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie 

art. 144 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w istotnych postanowieniach 

przyszłej umowy, o której mowa w pkt 22.1 SIWZ, oraz w sytuacji wystąpienia okoliczności, o których 

mowa w pkt. 16.7 i 16.8 SIWZ. 

Rozdział 23 OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEO I ZMIAN TREŚCI 

SIWZ  
23.1. Wykonawca może zwrócid się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 

23.2. Zamawiający udzieli wyjaśnieo niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem 

terminu składania ofert, przekazując treśd zapytao wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie 

internetowej, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie 

później niż do kooca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

23.3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienid treśd SIWZ. Zmianę SIWZ 

zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej. 

23.4.  Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej. 

23.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnieo i zmian, jako 

obowiązującą należy przyjąd treśd informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

Rozdział 24 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  
24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.  

24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.  

24.3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieśd szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.  

24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.  

24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

24.6. Odwołanie powinno wskazywad czynnośd lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodnośd z przepisami ustawy, zawierad zwięzłe przedstawienie zarzutów, określad 

żądanie oraz wskazywad okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu.  
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24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznad się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznad się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:  

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w 

terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowieo SIWZ wnosi się w 

terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.  

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąd wiadomośd o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

24.11.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.  

24.12.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

Rozdział 25 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Zambrów, ul. Fabryczna 3, 

18-300 Zambrów, tel. /86/271 22 10, fax. /86/271 21 17, mail: um@zambrow.pl; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miasto Zambrów jest Pani Magdalena 

Grzymek, mail; inspektorochronydanych@kowalczyk.pro., tel.  666 657 966 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór                           

i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta Zambrów                                  

w latach 2021-2022” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.);   

mailto:um@zambrow.pl
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 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 

4 lat od dnia zakooczenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

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

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  

 konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO;   

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

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

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

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

c RODO.  

Rozdział 26 INFORMACJE DODATKOWE  
Zamawiający nie przewiduje: 

  zawarcia umowy ramowej,  

 składania ofert wariantowych,  

 rozliczania w walutach obcych,  

 aukcji elektronicznej,  

 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

Rozdział 27 ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ  
Integralną częścią SIWZ są załączniki:  

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), 

Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia przyszłej umowy, 

Załącznik Nr 3 – Wzór formularza ofertowego, 

Załącznik Nr 4 - JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego 

postępowania w formacie .xml do pobrania przez Wykonawcę i zaimportowania,  

Załącznik Nr 5 – Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej, 

Załącznik Nr 6 – Wzór wykazu osób, 

Załącznik Nr 7 – Wzór wykazu usług, 

Załącznik Nr 8a i 8b  - Wzór wykazu urządzeo technicznych, bazy magazynowo - transportowej oraz 

nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie PSZOK 

Załącznik Nr 9 - Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e), f), g) SIWZ  
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Załącznik Nr 10 – Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, 

Załącznik Nr 11 – Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania. 
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