ZAMAWIAJĄCY
Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno NIP 837-169-22-61

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących
z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Rybno w okresie
od 01.01.2021 do 31.12.2021”
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej
kwoty określone dla usług w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

W imieniu zamawiającego postępowanie przeprowadziła Komisja przetargowa w składzie :
1. Martyna Fidrych – przewodniczący komisji

- ………………………………………..

2. Mariola Sokołowska – członek komisji

- ………………………………………..

3. Artur Felczak

– członek komisji

- ……………………………………….

4. Iwona Żółtowska

– sekretarz komisji

- …………………………………………

Zatwierdzam
Wójt Gminy Rybno
Damian Jaworski

Przygotował:
Urszula Adamiak
Iwona Żółtowska
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ROZDZIAŁ I
1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.
1.1. Zakres zamówienia.
Wójt Gminy Rybno - zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w przetargu
nieograniczonym na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z
zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Rybno w okresie od 01.01.2021 do
31.12.2021”
1.2. Termin wykonania od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w trybie art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 50% wartości zamówienia
podstawowego.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące usługi wg klasyfikacji Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV)
90511000-2 Usługi wywozu odpadów,
90512000-9 Usługi transportu odpadów,
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,
90514000-3 Usługi recyklingu odpadów,
90533000-2 Usługi gospodarki odpadami.
34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
W niniejszym opisie przedmiotu zamówienia przez pojęcie właściciela nieruchomości należy
rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i
osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest wyspecyfikowany w Załączniku nr 8 do
SIWZ

3.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRZED ROZPOCZĘCIEM
I W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Obowiązki i wymagania Wykonawcy są wyspecyfikowane w Załączniku nr 8 do SIWZ
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4. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM.
4.1.Opis sposobu oceny spełniania warunku.
4.1.1. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże , że posiada :
- aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia
13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ) o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.
- aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami BDO prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa
na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 .
797.) w zakresie podmiotów transportujących odpady.
4.1.2. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej
lub finansowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności do wysokości sumy ubezpieczenia nie niższej niż 1 000 000,00 PLN
Jeżeli dokument będzie wystawiony w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien
dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o
zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
W przypadku, gdy w przedstawionym dokumencie wskazane zostaną przez Wykonawcę
wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu
średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
4.1.3. O zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługę lub usługi odbioru lub zbierania
odpadów.
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b) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami, skierowanymi
przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiadających za
świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania
zamówienia publicznego, a także

zakresu wykonywania przez nie czynności oraz informacją

o podstawie do dysponowania tym osobami tj.
- co najmniej 1 osobą posiadającą wyższe wykształcenie - pełniąca funkcję nadzoru
w zakresie odbioru i transportu odpadów,
- co najmniej 3 osobami na stanowiskach robotniczych,
- co najmniej 2 osobami na stanowiskach robotniczych z wymaganymi kwalifikacjami
(potwierdzonymi zaświadczeniami lub świadectwami ukończenia odpowiednich kursów),

tj.

kierowcy samochodów specjalistycznych posiadających prawo jazdy kategorii C.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 29 ust 3a u.p.z.p., zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej, wykonujących czynności w trakcie
realizacji zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
c) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:
1) 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
2) 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych,
3) 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
Wszystkie pojazdy muszą spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz.
122).
Wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady należy dostosować do parametrów
dróg i ulic tj. ich szerokości oraz gęstości zabudowy.
4.1.4.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu
o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia,
Nie spełnienie

chociażby

jednego

warunku skutkować będzie

Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego

wykluczeniem
uznaje się

za

odrzuconą.
4.1.5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.
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4.2. Podmioty trzecie i oferty wspólne.
4.2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 4 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4.2.2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja" o której mowa w pkt
4.2.1 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
⎯ Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
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.
⎯ zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy
⎯ w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
⎯ z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów
przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
•

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

•

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia;

•

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;

•

czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.

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

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
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zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie
pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
notariusza) należy dołączyć do oferty.
4.2.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
warunki określone w pkt. 4.2.2 i 4.2.3 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca
samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
4.2.5. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
1. którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
pkt 4
2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt
12-23 ustawy
3. wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 ustawy tj.
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne ( t.j. Dz. U. 2017 r.,
poz.1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z
późn. zm.);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4
z:
•

Zamawiającym,

•

osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,

•

członkami komisji przetargowej,

•

osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

•

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
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•

który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

•

będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000
złotych;

•

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
wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

•

wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż
3000 złotych;

• który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
4.2.6. Wykluczenie wykonawcy następuje:
a) w przypadkach, o których mowa w art.24.ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której
mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13
lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres
wykluczenia;
w przypadkach, o których mowa:
• w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach,
została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d,
• w art. 24 ust. 1 pkt 15,
• w art. 24 ust. 5 pkt 5-7
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
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określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
b) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli
nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
c) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
d) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
4.2.7. Wykonawca,

który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz

16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz
nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4.2.8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na
podstawie ust. 4.2.7
4.2.9. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
4.2.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo w oparciu o art. 24aa ustawy Prawo zamówień
publicznych najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
4.3

Ustalenia dotyczące powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom
1. Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu podwykonawców. W przypadku
ich wystąpienia Wykonawca musi wskazać w ofercie, jaką część zadania zamierza
powierzyć podwykonawcom ze wskazaniem firm podwykonawców.
2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca,
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
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podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane,
które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi
Zamawiającego. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. Jeżeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
5.1 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. – zgodnie z
zapisami: Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
5.2. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5.3. Oferta oraz JEDZ powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym
dla

danej

formy

organizacyjnej

Wykonawcy

albo

przez

umocowanego

przedstawiciela Wykonawcy.
5.4. Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty,
o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów,
które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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5.5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca
zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.
86 ust. 4 ustawy Pzp.
5.6. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę w przedmiotowym
postępowaniu. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
5.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5.8. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona
przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.
5.9.Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty

stanowiącego

integralną część SIWZ.
5.10.Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.
5.11. Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1320, dalej „Rozporządzenie”) zaleca podpisywanie dokumentów
PDF formatem PAdES. Dodatkowo informuje, że:
a. pliki podpisane przy pomocy podpisu zewnętrznego XAdES należy załączać
wraz z plikiem podpisu,
b. formularz oferty podpisany przy użyciu podpisu zewnętrznego XAdES należy
dodać w jeden z poniższych sposobów:
i. z poziomu zakładki „Moja oferta” w miejscu do dodania pliku oferty
należy umieścić plik, który był podpisywany, a plik z podpisem należy
dodać oddzielnie jako załącznik,
ii. spakować jako plik oferty i plik z podpisem do paczki „zip” i dołączyć z
poziomu zakładki „Moja oferta” w miejscu do dodania pliku oferty
6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
6.1. Wykonawca składa ofertę w terminie do dnia 16.11.2020 r. do godz. 09.30,
Składanie ofert odbywa się poprzez portal pzp, który dostępny jest po zalogowaniu
na stronie app.sidaspzp.pl
6.2. Po upływie terminu określonego w pkt 13.2 złożenie oferty nie będzie możliwe.
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6.3. Otwarcie złożonych elektronicznie ofert nastąpi w dniu: 16.11.2020 r. o godz. 10.00
w siedzibie Zamawiającego, ul. Długa 20, 96-514 Rybno
6.4. Otwarcie ofert jest jawne.
6.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
6.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące:
a)

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b)

firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c)

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności

zawartych w ofertach.
7. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia
się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu
wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą
elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników
w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub
utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu
treści złożonych ofert.
5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z
przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do
przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób,
w jaki mogą być one udostępnione.
6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością
poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę
sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników
koszty te pokrywa wnioskodawca.
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7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty
informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą
„nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.
4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503
ze zmianami)”.
9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na
takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
7.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 4
SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą
następujące oświadczenia i dokumenty:
7.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu
sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w
Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie
art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zwanego dalej „jednolitym dokumentem".
Szczegółowe zasady wypełniania Jednolitego Dokumentu zawarte są w instrukcji wypełniania
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ (European Single Procurement
Document ESPD), która udostępniona jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych (UZP).
7.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.1 składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać
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.
7.1.3. 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 zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o
którym mowa w pkt 7.1.1.
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7.1.4. zobowiązanie podmiotu trzeciego, SIWZ -

jeżeli

wykonawca

polega

na

zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
7.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 1 do SIWZ.
Forma

dokumentu:

dokument

elektroniczny (oryginał)

-

opatrzony

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, Wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych
na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenia

właściwego

naczelnika

urzędu

skarbowego

potwierdzającego,

że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
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4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności – załącznik nr 4 do SIWZ.
6) oświadczenia

wykonawcy

o

braku

orzeczenia

wobec

niego

tytułem

środka

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 4 do SIWZ
7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
8) oświadczenia

Wykonawcy

o braku wydania

wobec

niego ostatecznej decyzji

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa
ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.)- załącznik nr 4
10) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Obowiązująca forma składanych dokumentów:
Forma

dokumentu: dokument

elektroniczny (oryginał)

-

opatrzony

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7.3. Dokumenty od podmiotów zagranicznych
7.3.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.3:
1) pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
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2) pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 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.
7.3.2. Dokumenty, o których mowa w pkt.7.4.1 ppkt. 1 i ppkt. 2 lit. b, powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym
mowa w pkt.7.4.1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu.
7.3.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt. 7.4.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem

sądowym,

administracyjnym

albo

organem

samorządu

zawodowego

lub

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt.2. stosuje się.
7.3.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
7.3.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w pkt.7.3. pkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt. 7.4.1 ppkt.1 w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w
którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, 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.
Przepis 7.4. pkt.2. zdanie pierwsze stosuje się.
7.3.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
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7.3.7. Wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert 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 przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ).
7.3.8. Wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę, które będą uczestniczyć w wykonaniu
niniejszego zamówienia wraz ze wskazaniem zakresu obowiązku przy realizacji zamówienia,
sporządzony na formularzu Wykonawcy,
7.3.9. Wykaz wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w
celu wykonania zamówienia sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
SIWZ, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,
7.3.10. Oświadczenie Wykonawcy O spełnianiu warunku określonego w SIWZ, pkt. 7.2. ppkt.
5,6,9 na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
7.3.11. Dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje
się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na zasobach
podmiotu trzeciego.
7.3.12. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
7.3.13. Dokumenty sporządzone w języku

obcym

muszą

być złożone wraz z

tłumaczeniami na język polski.
7.3.14. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w pkt 5 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. Jeżeli
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku
obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski

Obowiązująca forma składanych dokumentów:
Forma

dokumentu: dokument

elektroniczny (oryginał)

-

opatrzony

kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
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8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Portalu pzp oraz poczty elektronicznej.
b) Dokumentacja postępowania jest i w trakcie postępowania będzie upubliczniona na

stronie BIP http://www.gminarybno.com/bip/ w dziale Zamówienia publiczne pod nazwą
postępowania wskazaną w tytule SIWZ lub na stronie https://zamowienia.sidaspzp.pl/
c) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani Iwona
Żółtowska tel. (46) 861 14 38 wew. 25
d) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Portalu.
e) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się znakiem sprawy RGK.271.5.2020.
f) Komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.)
g) Jeżeli

Zamawiający

lub

Wykonawca

przekazują

oświadczenia,

wnioski,

zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
h) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem
telefonu.
i) Korespondencja przy użyciu środków komunikacji elektronicznej odbywa się w
następujący sposób:
Przed upływem terminu składania ofert (między innymi: pytania do postępowania,
wnioski o wyjaśnienie SIWZ):
za pośrednictwem portalu pzp, gdzie po zalogowaniu się na uprzednio założone
swoje konto, użytkownik wskazuje postępowanie. Po wejściu w szczegół wskazanego
postępowania przechodzi do zakładki „Komunikacja”, która dotyczy wybranego
postępowania. W celu przygotowania nowej wiadomości wybiera opcje „Utwórz
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wiadomość”. Następnie wskazuje „Kategorię wiadomości” i wprowadza treść w polu
„Wiadomość”. W ramach korespondencji można dodać załącznik poprzez opcję
„Dołącz plik”
Po upływie terminu składania ofert” (między innymi: dokumenty, oświadczenia,
wyjaśnienia)
Za pośrednictwem portalu pzp – analogicznie jak w przypadku korespondencji przed
upływem terminu składania ofert.
j) Komunikacja za pośrednictwem portalu pzp:
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj.
rejestrując się bezpłatnie lub w przypadku posiadania konta w portalu , logując się
akceptuje warunki korzystania z portalu, określone w regulaminie dostępnym pod
adresem: https://sidaspzp.pl/wp-content/uploads/2020/07/regulamin-SIDAS-PZP.pdf oraz
uznaje go za wiążący.
a. Szczegółowa instrukcja obsługi portalu Sidas PZP, zawierająca instrukcję

korzystania z portalu przez wykonawcę jest zamieszczona pod adresem
https://sidaspzp.pl/wp-content/uploads/2020/07/Madkom_PZP_zamawiający_1.3.pdf

Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa
musi być uprzednio opatrzony podpisami kwalifikowanymi przez upoważnione osoby
reprezentujące odpowiednio wykonawcę, wykonawcę wspólnie ubiegającego się o
udzielenie zamówieni, inny podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP lub wykonawców.
Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się
datę wysłania wiadomości wraz z załącznikiem z poziomu zakładki „Komunikacja”,
która prezentowana jest również w wysłanej wiadomości.
k) Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowoaplikacyjne umożliwiające pracę na portalu tj:
a. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne:
i. dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1
Mb/s
ii. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć ram min. 3
GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych
Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 – lub nowsze wersje;
iii. zainstalowana przeglądarka internetowa: Firefox , Chrome, Opera – w ,
iv. włączona obsługa JavaScript,
v. Zainstalowany program do obsługi formatów .pdf np. Acrobat Reader,
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vi. Dopuszczalne formaty przesłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB to:
png, jpg, jpeg, gif, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, ods, odp, odf, pdf, zip,
rar, 7zip, txt, ath, xml, dwg, xades, tar, 7z, eml, msg
vii. Informacja odnośnie kodowania i czasu odbioru danych:
1. Plik załączony przez wykonawcę na portalu i zapisany nie jest
widoczny dla Zamawiającego, ponieważ w systemie występuje jako
plik zaszyfrowany,
2. Jako czas złożenia oferty przez portal pzp przyjmuje się moment
kliknięcia w opcję „Złóż ofertę”. Czas jest prezentowany w (hh:mm:ss)
zgodnie ze strefą czasową ustawioną na komputerze.
viii. Czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny
Urząd Miar.

l) Ofertę i JEDZ składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej
elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
m) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
n) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej
SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni
przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie
SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Upoważnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
1. Iwona Żółtowska – Inspektor ds. Zamówień Publicznych sprawy formalnoprawne
2. Urszula Adamiak – Inspektor w Wydziale RGK
sprawy techniczne
Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi zapisami niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca

winien

informacje,

przygotowania oferty oraz

które

podpisania umowy.

mogą

być konieczne

Wykonawca

poniesie

do

wszystkie

zdobyć

koszty

wszelkie

związane

z

przygotowaniem i złożeniem ofert.
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9. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres

60 dni od daty upływu terminu

wyznaczonego na składanie ofert.

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
10.1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
10.2. Wadium może być wniesione (w zależności od wyboru Wykonawcy) w następujących
formach:
a) pieniądzu, wpłaconym na konto:
Bank Spółdzielczy w Sochaczewie Oddział w Rybnie nr :
14 9283 0006 0034 0135 2000 0030
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 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 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).
Wadium wnoszone w pozostałych dopuszczalnych formach (ti. w formie niepieniężnej):
Forma i sposób wniesienia wadium
Wadium w formie niepieniężnej należy wnieść poprzez złożenie Zamawiającemu oryginału
stosownego dokumentu wadialnego wystawionego przez Gwaranta / Poręczyciela - w postaci
elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do
jego wystawienia w imieniu Gwaranta / Poręczyciela - przekazanego Zamawiającemu zgodnie
z zapisami niniejszej SIWZ w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert.
W przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej Zamawiający wymaga wniesienia
oryginału dokumentu elektronicznego stanowiącego dokument wadialny. W razie złożenia tego
dokumentu w innej formie (np. w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę) Zamawiający uzna, iż wymagane wadium nie zostało w ogóle
wniesione (tzn. oferta nie została prawidłowo zabezpieczona wymaganym wadium).

Treść dokumentu wadialnego
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W przypadku wnoszenia wadium w formach innych niż pieniądz, tj. w formie dokumentu
wadialnego (np. gwarancji, poręczenia):
- w treści tych dokumentów musi być zawarte zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do
wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a
i 5 ustawy PZP,
- gwarancja / poręczenie stanowiące wadium nie może wygasać przed końcem okresu
związania ofertą podanego w SIWZ,
- niedopuszczalne jest wprowadzanie (w szczególności w treści dokumentu wadialnego)
jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium,
- treść oświadczenia Gwaranta / Poręczyciela nie może zawierać postanowienia
ustanawiającego skutek w postaci wygaśnięcia gwarancji / poręczenia (wygaśnięcia
zobowiązania Gwaranta / Poręczyciela) w przypadku zwrócenia Gwarantowi / Poręczycielowi
oryginału tej gwarancji / poręczenia przed upływem terminu ważności (obowiązywania)
gwarancji / poręczenia.
- W razie złożenia jako wadium dokumentu wadialnego niespełniającego powyższych
wymogów (w szczególności zawierającego wskazane niedopuszczalne postanowienia)
Zamawiający uzna, iż wymagane wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy (tzn.
oferta nie została prawidłowo zabezpieczona wymaganym wadium).
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia (np. w formie
konsorcjum lub spółki cywilnej), w sytuacji, gdy wadium przetargowe wnoszone jest w formie
dokumentowej (np. bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej), w treści takiego
dokumentu jako strona zobowiązana winni być wskazani (wymienieni) wszyscy Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (wszyscy członkowie Konsorcjum,
wspólnicy spółki cywilnej), chyba że z treści dokumentu regulującego współpracę miedzy tymi
Wykonawcami (np. umowy konsorcjum), która została zawarta przed wystawieniem
dokumentu wadialnego, wyraźnie i jednoznacznie wynika określony rozdział obowiązków
między Wykonawcami - w takiej sytuacji wyjątkowo dopuszcza się, aby w treści dokumentu
wadialnego jako strona zobowiązana nie byli wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, ale jedynie Wykonawca / Wykonawcy, na którym /
których ciążył obowiązek wniesienia wadium zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami.
Zamawiający zaznacza, iż zasadniczą wytyczną dla oceny poprawności wniesienia wadium w
postaci elektronicznej w postępowaniu będzie skuteczność żądania jego wypłaty w sytuacji,
kiedy na skutek działań Wykonawcy zajdą przesłanki powodujące zatrzymanie wadium.
Tryb przekazania dokumentu wadialnego
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W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej wraz z ofertą dokument wadialny
należy przesłać do Zamawiającego w sposób określony w SIWZ - jako załącznik do oferty.
10.3. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.7.11
10.4. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia
żądano.
10.5. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składnia ofert.
10.6. Zamawiający zażąda ponownego

wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu

zwrócono wadium na podstawie pkt. 7.6, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10.7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew
pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
10.8 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ut.3 u.p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej

samej grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2
pkt 3, co powodowało brak możliwość wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej
10.9.Wykonawca,

którego

oferta

zostanie

wybrana

utraci

wadium

na

rzecz

Zamawiającego w przypadku, gdy:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

11. CENA OFERTY.
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Podana w ofercie cena musi być wyrażona w polskich złotych (PLN).
Cenę oferty za całość zamówienia należy podać jako sumę kosztów odbioru i
zagospodarowania odpadów, wynikających z przewidywanych ilości i rodzajów odebranych
oraz

zagospodarowanych

odpadów,

a

także

stawek

jednostkowych

za

odbiór

i

zagospodarowanie 1 Mg odpadów, w okresie objętym zamówieniem. Niedoszacowanie,
pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do
żądania zmiany stawki jednostkowej za odbiór lub zagospodarowanie 1 Mg odpadów. Cena
musi zawierać wartość podatku VAT. Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT
wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z
PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT.
Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów.
Przy ocenie

ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej

komisja przetargowa będzie

postępować zgodnie z wymaganiami ustawy oraz kierować się przesłankami określonymi w
kryteriach ocen.
Przy ocenie wykonawcy będzie brane pod uwagę niżej wymienione wagi kryterium:
cena oferty - 70 %
- W kryterium „cena” (skala od 1 do 70 punktów) zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = (cena minimalna / cena oferty badanej) x 100 punktów x 0,7.
Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium otrzyma 70 pkt, a pozostałe proporcjonalnie
mniej.
- Kryterium „ Termin płatności – waga 30%
Punkty dla kryterium T-Termin płatności - przyznane będą w następujący sposób:
Wykonawca może zadeklarować tylko poniższe terminy płatności:
oferowany termin płatności wynoszący 14 dni - 0 pkt
oferowany termin płatności wynoszący 21 dni - 10 pkt
oferowany termin płatności wynoszący 30 dni - 30 pkt
Za kryterium „Termin Płatności” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 pkt.
Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego Zamawiający przyjmuje cenę
ofertową brutto.
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie spośród ważnych ofert.
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Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
13.1. Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na Portalu pzp, który dostępny jest po
zalogowaniu na stronie app.sidaspzp.pl
13.2. Termin składania ofert upływa dnia 16.11.2020 r. o godzinie 9.30.
13.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający
niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę
po upływie terminu do wniesienie odwołania.

14. OTWARCIE I BADANIE OFERT.
14.1. Zamawiający otworzy oferty w dniu 16.11.2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie
Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.
14.2. Podczas otwarcia Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy Wykonawców oraz ceny
ofert. Zostanie także podana kwota jaką Zamawiający przeznaczył na finansowanie tego
zadania.
14.3. Wykonawca, który nie będzie obecny

przy otwieraniu ofert

może

wystąpić

do

Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia
ofert. Zamawiający niezwłocznie prześle Wykonawcy te informacje.
14.4. Z uwagi na jawność ofert od chwili ich otwarcia ewentualne ich udostępnianie odbywać
się będzie według następujących zasad:
- Wykonawca zobowiązany

jest złożyć pisemny wniosek o udostępnienia treści

wskazanej oferty,
- Zamawiający ustali termin, miejsce i

sposób udostępnienia oferty o

czym

niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę
14.5. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać
udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich
ofert.
14.6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
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3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie
terminu związania ofertą;
7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli
zamawiający żądał wniesienia wadium;
7c) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez
zamawiającego;
7d) jej

przyjęcie

naruszałoby

bezpieczeństwo

publiczne

lub

istotny

interes

bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w
inny sposób.
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
14.7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę.

15. UNIEWAŻNIENIENIE POSTĘPOWANIA.
15.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadkach, gdy:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego
wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej
dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu;
3) w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż
dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została
złożona żadna oferta;
4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
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5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o
takiej samej cenie;
6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
7) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8) W przypadku gdy złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od
towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami.
15.2. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny
faktyczne i prawne unieważnienia.
15.3. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom.

16. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
16.1. Zamawiający udzieli zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiać
najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów, a co za tym idzie
otrzyma największą liczbę punktów.
16.2. Niezwłocznie po

wyborze

najkorzystniejszej

oferty zamawiający

jednocześnie

zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę ), albo imię i nazwisko, siedzibę
albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo adresy zamieszkania i
adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną Wykonawcom w
każdym kryterium oceny ofert z łączną punktację.
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
c)

wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

16.3. Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz
niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców.
16.4. Oferent wygrywający przetarg powinien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji.
16.5. Podpisanie umowy (Zamawiający wystosuje pisemne wezwanie do podpisania umowy)
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nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faxem lub pocztą elektroniczną, a jeżeli
zostanie przesłane w inny sposób to w terminie nie krótszym niż 15 dni.
16.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana. uchyla się od zawarcia umowy w
Sprawie zamówienia

publicznego lub

nie wnosi wymaganego zabezpieczenia

należytego wykonania umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich

ponownego badania i oceny

chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art.
93 ust. 1 ustawy Pzp.

17. INFORMACJE O

FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
17.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do

reprezentowania

Wykonawcy,

o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
17.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie
się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych
określać strony umowy, cel działania,

sposób

ubiegających

zawarciem

umowy

Wykonawców. Umowa taka winna
współdziałania,

zakres

prac

przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie
zamówienia, oznaczenie czasu
przedmiotu zamówienia, i
konsorcjum przez

trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji

rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

18. ZMIANA UMOWY.
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje
możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
- wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku VAT, co spowoduje zmianę wynagrodzenia
brutto Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),
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b) zmiany danych teleadresowych,
c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
19.1. Zamawiający

wymaga,

aby

przed podpisaniem Umowy Wykonawca złożył

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto,
służące pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie to Wykonawca może wnosić w:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) 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 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).
19.2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca – za zgodą Zamawiającego – może dokonać
zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form. Zmiana taka może nastąpić z
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.
19.3. Dokument wniesiony w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinien
zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny,
bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
wniesione przez Wykonawcę w pieniądzu zostanie wpłacone na ustalony z
Zamawiającym rachunek bankowy.
19.4. Strony postanawiają, że 100% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy
zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.

20. POUCZENIE O ŚRODKACH

OCHRONY

PRAWNEJ

20.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub

może

ponieść

szkodę w wyniku naruszenia przez

Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej

przewidziane

w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Strona 28 z 39

20.2. Środki ochrony

prawnej

wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
21. INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Rybnie
jest: Wójt Gminy Rybno,
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy w Rybnie, a także przysługujących Pani/Panu
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w
Urzędzie Gminy w Rybnie za pomocą adresu iod@gminarybno.com
3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Rybno - przetwarza Pani/Pana dane osobowe
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej
zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Rybnie;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Rybno;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gmina Rybno
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Rybno.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w
przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest
podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
-dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów
prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
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- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub
na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania
danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby,
której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której
dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy w
Rybnie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter
dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Integralną częścią specyfikacji jest wzór formularza ofertowego oraz następujące załączniki:
Załącznik nr 1 wzór oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 2 wzór wykazu usług
Załącznik nr 3 wzór wykazu pojazdów
Załącznik nr 4 wzór oświadczenia
Załącznik nr 5 wzór umowy
Załącznik nr 6 Wzór Umowy RODO
Załącznik nr 7 JEDZ
Załącznik nr 8 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
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Formularz ofertowy
Nazwa albo imię i
nazwisko Wykonawcy
składającego ofertę
KRS / REGON*
PESEL / NIP*
Siedziba albo miejsce
zamieszkania i adres
Wykonawcy składającego
ofertę
Telefon kontaktowy

Zamawiający:
Gmina Rybno
ul. Długa 20
96-514 Rybno
W postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Rybno w okresie
od 01.01.2021 do 31.12.2021r.”, prowadzonego przez Gminę Rybno , składamy następującą
ofertę:

Cena określona w pkt 1 wynika z kalkulacji przedstawionej w tab. 1 i tab. 2

dotyczy zakresu I (z pojemnikami).
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego, określonego w SIWZ oraz
szczegółowym opisie zamówienia na warunkach w SIWZ, ), za łączną cenę:
………………………………… zł netto (słownie: …………..…………………………………..
………………………………………………………………………………….........…/100 netto),
………………………………… zł brutto (słownie: …………..…………………………………
…………………………………………………………………………………......…/100 brutto),
która obejmuje należny podatek VAT (stawka …….%) w kwocie…………………złotych
(słownie:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………/100),
z uwagą (z zastrzeżeniem), że koszty wykonywania usługi stanowiącej przedmiot
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zamówienia publicznego Wykonawca będzie rozliczał z Zamawiającym na podstawie
comiesięcznych faktur VAT.
Cena określona w pkt 2 wynika z kalkulacji przedstawionej w

tab. 2

dotyczy

zakresu II (bez pojemników).
2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego, określonego w SIWZ oraz
szczegółowym opisie zamówienia , na warunkach w SIWZ, za łączną cenę:

………………………………… zł netto (słownie: …………..…………………………………..
………………………………………………………………………………….........…/100 netto),

………………………………… zł brutto (słownie: …………..…………………………………
…………………………………………………………………………………......…/100 brutto),

która obejmuje należny podatek VAT (stawka …….%) w kwocie…………………złotych

(słownie:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..……………………/100),
z uwagą (z zastrzeżeniem), że koszty wykonywania usługi stanowiącej przedmiot
zamówienia publicznego Wykonawca będzie rozliczał z Zamawiającym na podstawie
comiesięcznych faktur VAT.
Tab. 1 – Obliczenie ceny ofertowej za wyposażenie w pojemniki nieruchomości
zamieszkałych oraz PSZOK - dotyczy zakresu I
Przewidywana
Wartość netto
Przewidywa
Wartość brutto
ilość
łącznie
na ilość
Stawka VAT
łącznie
Zakres usług
pojemników
[zł]
pojemników
[%]
[zł]
dla
na PSZOK
mieszkańców
1
2
3
4
5
Wyposażenie w Zgodnie z
Zgodnie z
pojemniki
ilością podaną w ilością
nieruchomości
podaną w
SIWZ
zamieszkałe
SIWZ
oraz PSZOK.
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Tab. 2 – Obliczenie ceny ofertowej – zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK na
terenie Gminy Rybno.
Frakcja odpadów

Lp.

1

2

Przewidywana
ilość odpadów
komunalnych w
2021 r.
[Mg]
3

1.

niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne

2.

papier i tektura

11

3.

szkło

60

4.

metal, tworzywa sztuczne i odpady
opakowaniowe wielomateriałowe

51

5.

bioodpady

28

6.

meble i odpady wielkogabarytowe

57,5

7.

Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki

1,5

8.

zużyte opony

15,

9.

Urządzenia zawierające freony

2,5

10.

Inne niewymienione frakcje odpadów
zbierane w sposób selektywny ( popiół )
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Zmieszane odpady z betonu, gruz
ceglanego , odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia –
odbierane tylko i wyłącznie z PSZOK

11.
12.

1.
1
5 ŁĄCZNIE
SUMA

Cena netto za
1 Mg
świadczenia
usługi
[zł]
4

Wartość netto
[zł]
[kol. 3 x kol. 4]

Stawka
VAT
[%]

Cena brutto
[zł]
[kol. 5 + kol. 6)

5

6

7

…………………… zł

….. %

………………….. zł

420

50
3,5

7,5
707,5
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3.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia publicznego (odpowiadający
terminowi wymaganemu, tzn. 12 miesięcy, tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.).
4.WSKAZUJEMY NASTĘPUJĄCE INSTALACJE KOMUNALNE, DO KTÓRYCH
PRZEKAZYWANE BĘDĄ BEZPOŚREDNIO

NIESEGREGOWANE

(ZMIESZANE)

ODEBRANE

ODPADY KOMUNALNE,

OD WŁASCICIELI

NIERUCHOMOŚCI:

1..........................................................................................................................................
2. …………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………

5. WSKAZUJEMY NASTĘPUJĄCE INSTALACJE ODZYSKU LUB
UNIESZKODLIWIANIA, DO KTÓRYCH PRZEKAZYWANE BĘDĄ INNE NIŻ
NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE ) ODPADY KOMUNALNE ODEBRANE OD
WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI:
1..........................................................................................................................................
2. …………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………
6. Zobowiązanie do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych:
1. Oświadczam, że zapoznałem/am* się z postanowieniami umowy stanowiącej załącznik nr 5 do
SIWZ. Zobowiązuję się do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku
wybrania Mojej oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Oświadczam, że zapoznałem/am* się z postanowieniami umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. Zobowiązuję się do zawarcia umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku wybrania Mojej oferty w
niniejszym
postępowaniu
o
udzielenie
zamówienia
w
miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
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7. Wadium (w przypadku wniesienia w pieniądzu) proszę zwrócić na rachunek
bankowy:
Nazwa banku: .....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Numer rachunku bankowego: .............................................................................................
8. Bank i numeru rachunku bankowego do przelewu zapłaty wynagrodzenia
po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wykonaniu przedmiotu
umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Nazwa banku: ......................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Numer rachunku bankowego: ............................................................................................
………………………………………………………………………………………………..
9.

Informacje i dostęp do danych osobowych:
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
oraz/lub art. RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym
postępowaniu* (jeżeli dotyczy).

10. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:

2.

oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz przesłanek
wykluczenia z postępowania w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
(JEDZ) – wypełniony i złożony w formie elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
……………………………………………………………………………………………………………

3.

……………………………………………………………………………………………………………

4.

……………………………………………………………………………………………………………

5.

……………………………………………………………………………………………………………

1.

...........................................,

dnia .............................................
(Miejscowość)
..............................................................................................................................................................
(Podpis/y* osoby/osób* uprawnionej/uprawnionych* do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:
oświadczamy, że: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z
zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Rybno w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021”
1) należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (t j.: Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.) z następującymi
Wykonawcami, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu:
Lp.
1.
2.
3.
…

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

Jednocześnie wykazujemy, że istniejące pomiędzy naszą firmą a wskazanymi Wykonawcami
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia z następujących powodów:
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………….
(miejscowość, data)
……….……………………………………………
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy

2) nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ww. ustawy z żadnym z Wykonawców,
którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu.
……………………………….
(miejscowość, data)
.……………………………………………
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy

* należy wypełnić punkt 1 albo punkt 2
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH
USŁUG ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
(pieczęć Wykonawcy)
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Rybno w okresie od
01.01.2021 do 31.12.2021” oświadczam, że: moja firma zrealizowała w okresie ostatnich 3 lat
następujące zamówienia w zakresie odbioru lub zbierania odpadów:

LP

Przedmiot
zamówienia

Data
wykonania
lub
wykonywania
usługi
(rozpoczęcia)

Data
wykonania
lub
wykonywania
usługi
(zakończenia)

Okres
wykonanej
lub
wykonywanej
usługi w
sposób ciągły
w pełnych
miesiącach *

Nazwa
Odbiorcy**

Roczna ilość
odebranych
odpadów
w Mg***

Siłami
własnymi/zasoby
innych
podmiotów.

Uwaga!
*Zaokrąglić do pełnego miesiąca – w przypadku usługi wykonywanej wskazać liczbę
miesięcy zrealizowanych już wykonanych.
**Do wykazu należy dołączyć dowody czy usługi zostały wykonane należycie. W przypadku
wykazania zamówienia, które nie zostanie poparte stosownym dokumentem – pozycja ta nie
będzie brana pod uwagę.
*** W przypadku usługi wykonywanej wskazać ilość dla okresu rocznego zrealizowanego –
już wykonanego.

............................. dn. __.__.2020 r.

.............................................................
(podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
WYKAZ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
DOSTĘPNYCH WYKONAWCY
(pieczęć Wykonawcy)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy
Rybno w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021” oświadczam, że moja firma dysponuje
następującym potencjałem sprzętowym niezbędnym do wykonania zamówienia:
Lp.

1

2

3

Nazwa pojazdu wg
wymogów
Zamawiającego

Nazwa pojazdu
którym dysponuje
Wykonawca

Liczba
jednostek
w szt.

Forma władania

Pojazd przystosowany
do odbierania
zmieszanych odpadów
- min. 2 szt.
Pojazd przystosowany
do odbierania
selektywnych
odpadów - min. 2 szt.
Pojazd przystosowany
do odbierania
odpadów bez funkcji
kompaktującej – min.
1 szt.

............................. dn. __.__.2020 r.

..................................................................................
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Oświadczenie
Pieczęć Wykonawcy

Wypełniając dyspozycję zawartą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w
przetargu nieograniczonym pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Rybno w okresie od
01.01.2021 do 31.12.2021”
oświadczam, że:
a)

nie został wobec mnie wydany prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja
administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku
lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w
sprawie spłat tych należności - przedkładam w załączeniu;

b)

nie zostało wobec mnie wydane orzeczenie tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

c)

nie zalegam 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 z późn. zm. );

………., dnia………… 2020 r.

………………………………….
podpisy osoby/osób wskazanych
w dokumencie uprawnionej/
/uprawnionych do występowania
w
obrocie
prawnym,
reprezentowania
oferenta
i składania oświadczeń woli
w jego imieniu
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