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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11767-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Zakrzew: Usługi związane z odpadami
2019/S 007-011767

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Zakrzew
Zakrzew 51
Zakrzew
26-652
Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Dziesińska
Tel.:  +48 486105122
E-mail: dziesinska@zakrzew.pl 
Faks:  +48 486105143
Kod NUTS: PL921
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zakrzew.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://zakrzew.bip.gmina.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Zakrzew
Numer referencyjny: FEIT.271.1.1.2019

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:dziesinska@zakrzew.pl
www.zakrzew.pl
https://zakrzew.bip.gmina.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbierze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych
ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych na których wytwarzane są odpady (domki
letniskowe), gminnych jednostkek organizacyjnych oraz innych nieruchomości rekreacyjno–wypoczynkowych
na terenie gminy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji,
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1454),

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 554 446.16 EUR

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90513100
90512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL921
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Zakrzew

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Odbioru odpadów komunalnych od gospodarstw domowych i jednostek organizacyjnych
2) Transport zebranych odpadów komunalnych
3) Zagospodarowanie zebranych odpadów zgodnie z ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
z dnia 13.9.1996 r. (Dz.U. z 2018 poz. 1454.) tj.: przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości
selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z
hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z
2018 poz. 21, 992, 1000);
4) Przekazanie zebranych odpadów komunalnych przez Wykonawcę do Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych (RIPOK) zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na
lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023, uchwała NR 211/12 i Nr 212/12 z dnia 22.10.2012 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego.
5) Wyposażyć przystanki autobusowe w kosze znajdujące się wzdłuż dróg: droga wojewódzkiej nr 740 Radom-
Przytyk; droga powiatowa nr 3503 W Młódnice – Jarosławice - Cerekiew - Radom.; droga powiatowa nr 3506W
Jankowice - Gulin – Zakrzew; droga powiatowa nr 3507W Taczówek - Taczów – Milejowice; droga powiatowa nr
3508W Radom – Dąbrówka Podłężna. Ilość koszy: 75 szt. Kosze metalowe na trwałe połączone z gruntem, na
słupkach metalowych lub przystankowych o pojemności 50 litrów. Kosze będą stanowiły własność Wykonawcy.
6) Bieżące zaopatrywanie obsługiwanych gospodarstw domowych i jednostek Gminy w worki zgodnych z
opisem w punkcie. Ilość worków będzie równa ilości odebranych worków z odpadami. W przypadku dużej
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liczby worków z odpadami Wykonawca zobowiązany jest pozostawić max. 4 worki. Kosze uliczne w worki o
odpowiedniej wytrzymałości do zbiórki odpadów komunalnych, w tym segregowanych. Przed przystąpieniem
do realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć do Urzędu Gminy Zakrzew zapas worków na
odpady każdego rodzaju w ilości 300 szt. oraz uzupełniać ten zapas na wezwanie zamawiającego max 5 000
szt.
7) Zaopatrzenie gospodarstw domowych i gminnych jednostek organizacyjnych w kalendarze z
harmonogramem zbiórki oraz informacją dot. prawidłowej segregacji odpadów. Harmonogram powinien być w
atrakcyjnej formie graficznej, format minimum A5, gramatura minimum 250.
8) Minimalny wymagany termin płatności 14 dni od dnia otrzymania faktury wraz z załącznikami przez
Zamawiającego.
Zakres usługi będzie obejmował zbiórkę odpadów o kodach:
20 01 01 Papier i tektura, opakowania z papieru i tektury
20 01 02 Szkło, opakowania ze szkła
Odpady bio
20 01 10 Odzież, opakowania z tekstyliów
20 01 11 Tekstylia
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 39 Tworzywa sztuczne,
Opakowania z tworzyw sztucznych
20 01 40 Metale, opakowania z metali
Opakowania wielomateriałowe
20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 03 Inne odpady komunalne
20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
10 01 01 Żużle, popioły i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04
Szczegółowy opis zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/03/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
Zamawiający powtórzysz odbiór odpadów w przypadku nadmiernego wzrostu ich ilości powyżej niż określone w
opisie przedmiotu zamówienia, lecz nie więcej jak 25 % wielkości zamówienia podstawowego.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach



Dz.U./S S7
10/01/2019
11767-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 10

10/01/2019 S7
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 10

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje: przeprowadzenia aukcji elektronicznej, ustanowienia dynamicznego systemu
zakupów, zawarcia umowy ramowej, udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający
przewiduje zastosowanie procedury z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Wymagane wadium 30 000 PLN (trzydzieści
tysięcy zł)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca, spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia - zezwolenia niezbędne do wykonania
zamówienia:
1. Aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zakrzew,
2. Posiada uprawnienie do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów tj. wpis do rejestru
podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym
mowa w art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 r. poz. 992 ze zm.), prowadzonego przez
właściwego marszałka województwa.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, dokumentów:
— aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zakrzew (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
— zawiadomienie o nadaniu numeru rejestrowego w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o
odpadach (Dz.U. 2018 r. poz. 992 z późn. zm.), prowadzonym przez właściwego marszałka województwa
(kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający żąda posiadania doświadczenia, iż wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum jedną usługę na
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o wartości minimum 700 000,00 PLN brutto. Wykazana
przez wykonawcę usługa, może być świadczeniem okresowym lub ciągłym, która spełnia powyższy warunek, a
usługa wykonywana jest nadal. Zamawiający w takiej sytuacji wymaga, by wykonawca wykazał, że realizowana
usługa została wykonana na wartość nie mniejszą niż 700 000,00 PLN brutto.
1.1. Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy, zamawiający określa, że wykonanie ww. usług powinien wykazać
samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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Zamawiający nie dopuszcza by wykonawcy sumowali doświadczenie w celu wykazania spełniania tego
warunku udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający żąda zdolności technicznej, tj dysponowania sprzętem, tj. minimum 5 pojazdami, w tym:
— minimum 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
— minimum 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
— minimum 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub
dokumentów:
— wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem 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 lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów-oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (załącznik 4 do SWIZ)
— wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. (załącznik 5 do SWIZ)
Stosownie do wymogów określonych w Załączniku nr 5, Część C ust. 11 lit. c Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/24/UE oraz art. 41 pkt 7 i 7a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
informuje, iż o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1, art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 ww. ustawy na potwierdzenie czego zobowiązani są złożyć:
1. Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert ośw w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie Jednolitego Dokumentu.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej
informacji dotyczących między innymi nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ust.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
4. Inf z Krajowego Rej. Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie
wcześniej niż 6 m przed upływem ter skład ofert;
5. Zaświad. właściwego naczelnika urzędu skarb. potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wyk zawarł porozumienie z właściwym organem podatk w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
6. Zaśwad. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezp Społ lub Kasy Rolniczego Ubezp Społ.
albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wyk nie zalega z opłacaniem składek na ubezp społeczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3m. przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
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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;
7. Odpisu z właś. rej. lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospod, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwier braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 1 ust;
8. Ośw Wyk o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji admin o
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezp społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdz dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
9. Ośw. Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne;
10. Ośw. Wy. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia
12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyp Pol., zamiast dok, o
których mowa:
a) w ust. 4 – składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w
państwie, w którym Wyk ma siedzibę lub miejsce zamieszk, innego równoważnego dok. wydanego przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszk,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
b)w ust 5-7 – składa dok lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zam,
potwierdzające odpowiednio, że:
— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem w spr spłat tych należności wraz z ewent odsetkami lub grzywnami, w
szczeg uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogł. upadłości.
12. Dok, o których mowa w ust. 11 pkt a i b tiret drugie powinny być wyst nie wcześniej niż 6 m. przed upływem
ter skł. ofert. Dok, o którym mowa w ust. 11 pkt b tiret pierwsze, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 m
przed upływem ter skł ofert.
13. Jeżeli w kraju, w którym Wyk ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dok, o których mowa w ust. 11 zastępuje się je dok zawierającym
odpowiednio ośw. osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub
Przed organem sądowym, adm albo organem sam. zaw. lub gosp (...)

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ
Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień umowy:
1. Wprowadzenie zmian w umowie dotyczących wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
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3) zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawk i
składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z
dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
Szczegóły zmian zawiera §15 wzoru umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/02/2019
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/02/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Urząd Gminy Zakrzew Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew, POLSKA, pok. nr 24
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Danuta Dziesińska email:
dziesinska@zakrzew.pl .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.2.2019 r., o godzinie 12:30
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

mailto:dziesinska@zakrzew.pl
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1. Z postęp. wyklucza się wykonawców, których dot. przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust.1 pkt 12-23 i
ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie
danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, xps lub odt. i podpisana kwalifik. podpisem elektr. Sposób złożenia oferty w tym
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale;
3. W celu wstępnego potw. spełnienia warunków udziału w postęp. oraz braku podstaw do wykluczenia Wyk
zobowiązany jest do przedłożenia w formie elektr. - aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w formie
JEDZ. JEDZ może być przekazany wyłącznie w postaci elektr. i powinien być opatrzony kwalifik. podpisem
elektr. osoby uprawnionej do złożenia takiego oświadczenia w imieniu podmiotu, którego JEDZ dotyczy oraz
powinien zostać przekazany Zam.zgodnie z zapisami SIWZ;
4. Zam przewiduje następujące zmiany postanowień umowy:
4.1. Wprowadzenie zmian w umowie dotyczących wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawk i
składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z
dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
4.2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2) Wyk. składa pisemny wniosek o zmianę
umowy o udzielenie zam. publi.o w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie
przepisów zmieniających wysokość minim. wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzin.
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasad faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagr.
wyk. po zmianie um., w szczeg. Wyk będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą
podwyższenia wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany minim. wynagrodzenia za pracę albo wysokością
minim. stawki godzinowej na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe
koszty realizacji zamówienia, które Wyk obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy
minimalnej za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Nie będą akceptowane koszty wynikające
z podwyższenia wynagrodzenia pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
4.3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3) wykonawca składa pisemny wniosek o
zmianę um. o zam publ w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezp. społ. lub ubezp. zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezp. społeczne lub zdrowotne.
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty
wynagr. wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wyk. będzie zobow. wykazać związek pomiędzy
wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagr. umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1
pkt 3), na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamówienia, które Wyk obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3).
4.4. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 4.2.i 4.3, wyznacza datę podpisania
aneksu do umowy. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 4.2 i 4.3, na koszty wykonania
zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zam. Zam. w term 10
dni od dnia złożenia wniosków o których mowa w ust. 2 i 3 oceni, czy Wyk wykazał rzeczywisty wpływ zmian na
wzrost kosztów realizacji umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi,
zgodnie z Rozdziałem 2, Dział VI ustawy Pzp. jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł ub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjo m
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. 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 Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż
zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiące
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7 i.8. wnosi się w przypadku zamówień,których
wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8- w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
10.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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10.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
13. 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.
14. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. –
Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
15. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego
właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
16. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/01/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

