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CZĘŚĆ I: Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
1. W zależności od kontekstu zwroty użyte w liczbie pojedynczej należy uważać za odnoszące się
także do liczby mnogiej.
2. Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZGOK/PN/60/2020 Wykonawcy powinni we wszelkich
kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
3. Przez akty prawne przytoczone w SIWZ rozumieć należy te akty prawne wraz ze zmianami,
nawet, jeżeli zmian tych nie przytoczono w treści SIWZ.
Rozdział I:
Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn
Polska
e-mail:
adres strony internetowej:
dni i godziny urzędowania:

zamowienia@zgok.olsztyn.pl
www.zgok.olsztyn.pl
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

NIP:
NIP europejski:
Regon:
Konto bankowe:
numer rachunku:

739-29-54-369,
PL 739-29-54-369,
510734049
BGŻ BNP Paribas,
64 1600 1303 1841 7991 0000 0003

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Zakład Gospodarki Odpadami
Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: 10-410 Olsztyn, ul. Lubelska 53,
zarejestrowana w dniu 8 marca 2002 roku, pod numerem 0000097877, w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział
Gospodarczy KRS, numer NIP 739-29-54-369, REGON 510734049, kapitał zakładowy 22 188 500 zł.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail: iod@zgok.olsztyn.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie ww. zamówienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 7 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, wliczając okres rękojmi i gwarancji plus okres
przedawnienia roszczeń;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; Przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO tj. prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Ponadto, stosownie do treści art. 8a ust. 5 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że:
1. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu.
3. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Rozdział II:
Tryb udzielenia zamówienia
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019.1843
t.j. z dnia 2019.09.27) - dalej: ustawa PZP.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej:
SIWZ), zastosowanie mają przepisy PZP.
3. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
4. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy PZP, najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym
mowa w zdaniu poprzednim będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł
zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
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Rozdział III:
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa wynajmu wraz z obsługą sprzętu do rozdrobnienia i
przesiania odpadów o kodzie 20 03 01 i innych pochodzących z odpadów komunalnych, w
Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie (dalej: ZUOK), ul. Lubelska 53,
woj. warmińsko-mazurskie, a następnie zapewnienie odbioru i zagospodarowania przez
Wykonawcę frakcji podsitowej 0-60 mm (kod 19 12 12).
2. Zagospodarowanie przez Wykonawcę frakcji podsitowej 0-60 mm (kod 19 12 12) będzie
odbywać się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 14
grudnia 2012 roku o odpadach. Pozyskana w czasie wykonywania usługi frakcja nadsitowa >60
mm (kod 19 12 12) zostanie zagospodarowana przez Zamawiającego we własnym zakresie.
3. Ze względu na przedmiot zamówienie musi być realizowane w szczególności zgodnie z nw.
przepisami:
3.1. ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2020.0.797 t.j.);
3.2. ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
2019.0.2010 t.j.);
4. Wykonawca zapewni wynajem na rzecz Zamawiającego, wraz z obsługą specjalistycznego i
sprawnego sprzętu tj. rozdrabniacza odpadów, przesiewacza odpadów oraz ładowarki.
5. Koszty paliwa niezbędnego do działania sprzętu Wykonawcy ponosi Wykonawca.
6. Maksymalna ilość pozyskanej frakcji podsitowej w ramach zamówienia podstawowego
wyniesie ok. 18.000 Mg.
7. Zamawiający, w ramach niniejszego zamówienia, dopuszcza skorzystanie z prawa opcji, o
którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy PZP. Przewiduje się opcję dotyczącą zwiększenia ilości
frakcji podsitowej (19 12 12) dodatkowo o 18.000 Mg. Zamawiający może skorzystać z prawa
opcji w całości lub części, jednorazowo bądź w kilku częściach. Maksymalny możliwy zakres
zamówienia w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji wynosi 36.000 Mg
odpadów 19 12 12 (18.000 Mg w ramach zamówienia podstawowego + 18.000 Mg w
ramach opcji).
8. Załadunek odpadów do zestawu rozdrabniacz - przesiewacz zapewnia Wykonawca własną
ładowarką.
9. Zamawiający zapewni miejsce do ustawienia maszyn Wykonawcy na placu o nawierzchni
utwardzonej, z 24-godzinnym dozorem przez system wizyjny kamer cctv. Plac znajduje się na
terenie czynnego zakładu, jest oświetlony i ogrodzony, z ograniczonym dostępem osób
postronnych, wyposażony w instalację wodociągową. Plac nie posiada zasilania z sieci
elektrycznej. Zamawiający zapewni stałą podaż odpadów z rozładunkiem na miejscu
wykonywania usługi. Zamawiający zastrzega sobie w sytuacji dużych nierównomierności
dobowych otrzymywanego strumienia odpadów czasowe wstrzymanie wykonywania usługi.
Związane to będzie z nadwyżką lub niedomiarem odpadów. Zamawiający informuje, że
dzienne nierównomierności strumienia odpadów otrzymywanych wahają się w zakresie 100-
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850 Mg/d. Maksima strumienia notowane są w okresach okołoświątecznych i w sierpniu.
Minimum strumienia przychodzącego notowane jest w lutym. Zamawiający powiadomi
Wykonawcę o wstrzymaniu usługi najszybciej, jak to będzie możliwe. Na czas wstrzymania
wykonywania usługi Zamawiający zabezpieczy maszyny Wykonawcy i przechowa je do
wznowienia usługi, chyba że Wykonawca postanowi inaczej.
10. Zamawiający przewiduje możliwość korzystania ze zbiornika na olej napędowy umieszczony
na posesji Zamawiającego, zgodnie z umową zawartą przez Wykonawcę bezpośrednio z
podmiotem trzecim – dostawcą oleju napędowego. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność i ryzyko związane z korzystaniem ze zbiornika.
11. Wykonawca zapewni załadunek frakcji podsitowej i transport własnymi środkami transportu.
Pozyskana frakcja nadsitowa będzie zbierana przez obsługę Wykonawcy na odkład i
sukcesywnie usuwana przez Zamawiającego własnymi środkami załadunku i transportu.
12. Rozdrabnianie i przesiewanie odpadów będzie wykonywane przez 5 dni w tygodniu od
poniedziałku do piątku w godz. 6-22.
13. Wykonawca odbierze i zagospodaruje frakcję podsitową wyłącznie zgodnie z obowiązującymi
przepisami na podstawie stosownych zezwoleń.
14. Wykonawca na bieżąco będzie odbierał powstałą frakcję podsitową. Maksymalna ilość frakcji
podsitowej, która może być zmagazynowana na terenie ZUOK przed jej odbiorem przez
Wykonawcę wynosi 50 Mg.
15. Do rozliczeń pomiędzy stronami przyjmuje się masę frakcji podsitowej (0-60 mm), która
zostanie przez Wykonawcę odebrana i zważona na wadze samochodowej Zamawiającego.
16. Wymagania narzucone art. 29 ust. 3a ustawy PZP:
Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby następujące prace
związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia były wykonywane przez osoby
zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – zgodnie z art. 22 § 1* ww.
ustawy (Dz.U.2019.1040 t.j. z dnia 2019.06.05), tj. wszystkie prace pracowników fizycznych,
operatorów sprzętu oraz kierowców.
17. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od rozpoczęcia
do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku, rozwiązania stosunku pracy
przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie
obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika.
Szczegółowe warunki w zakresie zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę określa Projekt
umowy.
18. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki współpracy zostały opisane w II
Części SIWZ pn. Projekt umowy.
19. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2195/2002 z 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
90.50.00.00-2

Usługi związane z odpadami

90.53.30.00-2

Usługi gospodarki odpadami

90.51.10.00-2

Usługi wywozu odpadów
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Rozdział IV:
Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do 6 miesięcy od dnia wydania przez Zamawiającego polecenia
rozpoczęcia realizacji umowy z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy. Uwzględniając powyższe
maksymalny termin realizacji zamówienia będzie wynosił nie więcej niż 12 miesięcy.

Rozdział V:
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1.
nie podlegają wykluczeniu;
1.2.
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że:
a. został mu nadany nr rejestrowy w bazie BDO (rejestr podmiotów
wprowadzających
produkty,
produkty
opakowaniowe
i
gospodarujących odpadami, o którym mowa w Ustawie o odpadach z
14 grudnia 2012 r.), posiada aktywny wpis w dziale VII rejestru BDO
wskazujący na transport odpadów o kodzie 19 12 12, co uprawnia
Wykonawcę do prowadzenia działalności w zakresie transportu
odpadów o kodzie 19 12 12 oraz posiada aktualne uprawnienia do
zbierania i przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12 wydane w
drodze decyzji przez właściwy organ;
lub
b. został mu nadany nr rejestrowy w bazie BDO (rejestr podmiotów
wprowadzających
produkty,
produkty
opakowaniowe
i
gospodarujących odpadami, o którym mowa w Ustawie o odpadach z
14 grudnia 2012 r.), posiada aktywny wpis w dziale VII rejestru BDO
wskazujący na transport odpadów o kodzie 19 12 12, co uprawnia
Wykonawcę do prowadzenia działalności w zakresie transportu
odpadów o kodzie 19 12 12 oraz posiada aktualne uprawnienia do
przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12 wydane w drodze decyzji
przez właściwy organ.
1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie precyzuje w
powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że
należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie wykonał co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na odbiorze i
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zagospodarowaniu odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z przerobu
odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż 36.000 Mg w ciągu 12 m-cy.
2.

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.
Rozdział Va:
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5

1. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z przyczyn określonych w art. 24
ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 8 ustawy PZP, to jest::
1.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm);
1.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
1.3. jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP, uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt
2–4 ustawy PZP z:
a. Zamawiającym,
b. osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c. członkami Komisji Przetargowej,
d. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego
w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
1.4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji,
zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
1.5. 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
ustawy PZP, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
2. Do wykluczenia Wykonawcy stosuje się również art. art. 24 ust. 7 ustawy PZP.
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3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy
PZP lub rozdz. Va, pkt 1 IDW, 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. Regulacji, o której
mowa w zdaniu pierwszym 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. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
Rozdz. Va, pkt 3 IDW.
5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

Rozdział Vb:
Informacje o Wykonawcach występujących wspólnie
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku muszą
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
2. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:
a. wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b. Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
c. ustanowionego pełnomocnika oraz
d. zakres jego umocowania, a także
e. oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia.
3. Pełnomocnictwo jest składane w oryginale podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osoby do tego upoważnione lub w formie elektronicznej kopii
poświadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie
z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy PZP oraz, o których mowa w Rozdziale Va niniejszej IDW.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o
których mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 1.2. ppkt 1.2.2. i 1.2.3. niniejszej IDW Zamawiający
będzie oceniał łącznie.
7. Warunek, o którym mowa w Rozdziale V ust 1 pkt 1.2. ppkt 1.2.1. zostanie spełniony jeżeli,
aktualne zezwolenia objęte przedmiotem zamówienia, będzie posiadał Wykonawca
realizujący zamówienie.
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8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity
europejski dokument zamówienia (dalej: JEDZ lub jednolity dokument), o którym mowa w
Rozdziale VI ust. 1 pkt 1.1. niniejszej IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w
Rozdziale VI ust. 3 niniejszej IDW składa każdy z Wykonawców.

Rozdział Vc.:
Informacje o podmiotach trzecich
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi
wyłącznie w przypadku kiedy:
2.1. 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;
2.2. 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 pkt 1, 2, 3, 4 i 8;
2.3. 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.
2.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
2.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków
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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.
4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający
może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.
5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w
odniesieniu do nich dokumentów wymienionych w Rozdziale VI ust. 2 pkt 2.1. – 2.7. niniejszej
IDW.
6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych
podmiotów.
Rozdział Vd:
Informacje o podwykonawcach
1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.

2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom składając
jednolity dokument zobowiązany jest wypełnić część II sekcji D, oraz wskazać części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome, podać firmy
podwykonawców.
3. Zamawiający zażąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wybrany Wykonawca
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z
nimi, zaangażowanych w usługi (o ile są już znane). Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców,
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie
jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym
mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy.
6. Zapisy ust. 4 i 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
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7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, 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.

Rozdział VI:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie
podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
Informacje zawarte w dokumencie JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
ww. dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
Wykonawca, który:
- powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty
dotyczące tych podmiotów.
Do wypełnienia JEDZ/ESPD (eESPD) służy elektroniczne narzędzie znajdujące się pod
adresem: http://espd.uzp.gov.pl. Jest to narzędzie udostępnione przez Urząd Zamówień
Publicznych, umożliwiające Zamawiającym i Wykonawcom utworzenie, wypełnienie i
ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD).
Zamawiający
zamieścił
na
swojej
stronie
internetowej
BIP
http://zgokolsztyn.bip.eur.pl/public/?id=188393 wygenerowaną w serwisie eESPD elektroniczną wersję
JEDZ w formacie .xml. W celu wypełnienia oświadczenia JEDZ zamieszczonego (w formacie
.xml) na stronie internetowej BIP Zamawiającego należy:
−
zapisać plik .xml na dysku lokalnym lub innym nośniku danych,
−
przy użyciu serwisu ESPD zaimportować do serwisu zapisany plik .xml (elektroniczny
JEDZ udostępniony w formacie .xml nie będzie czytelny, jeżeli nie zostanie
zaimportowany do serwisu eESPD). Serwis eESPD został udostępniony pod adresem:
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−

−

http://espd.uzp.gov.pl
(polska
wersja
językowa
pod
adresem:
https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl),
po przejściu do serwisu eESPD Wykonawca zaznacza: „Jestem Wykonawcą” a
następnie w polu „Co chcesz zrobić” zaznacza „zaimportować ESPD”. Zaimportowanie
ESPD polega na załączeniu do serwisu elektronicznego dokumentu JEDZ/ESPD
udostępnionego przez Zamawiającego na stronie internetowej BIP (zapisanego przez
Wykonawcę pliku .xml na dysku lokalnym lub innym nośniku danych),
oświadczenie JEDZ należy wypełnić zgodnie z instrukcją dostępną na stronie
internetowej UZP (www.uzp.gov.pl) w zakładce „Repetytorium wiedzy” – „Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia”.

Zamawiający informuje, że w Części IV JEDZ – „Kryteria kwalifikacji”, Wykonawca składa
jedynie ogólne oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
(Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji).
Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ,
Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem
świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2019 poz. 162 z późn. zm. t.j. z dnia 07.12.2018r).
JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym wraz z ofertą za pomocą systemu miniPortal oraz platformy ePUAP.
Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających
potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego,
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w
jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy PZP.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt 3 ustawy PZP:
2.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.2. zaświadczenie 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;
2.3. zaświadczenie 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
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3.

4.
5.

6.

7.
8.

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
2.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2.5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności (informacje wymagane w Części III, lit. B dokumentu JEDZ);
2.6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (informacje wymagane w
Części III, lit. D dokumentu JEDZ);
2.7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1170) (informacje wymagane w Części III, lit. B dokumentu JEDZ);
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania
informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Do wykluczenia Wykonawcy stosuje się również art. art. 24 ust. 7 ustawy PZP.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub
ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 i 8 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której
mowa w zdaniu pierwszym 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.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody na podstawie ust
5.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt 1 ustawy PZP w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
8.1. na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 1.2. ppkt
1.2.1. lit. a:
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•

•

oświadczenie Wykonawcy, że jest podmiotem wpisanym do rejestru podmiotów
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
(BDO), o którym mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. oraz posiada
aktywny wpis w dziale VII rejestru BDO wskazujący na transport odpadów o kodzie 19
12 12, co uprawnia Wykonawcę do prowadzenia działalności w zakresie transportu
odpadów o kodzie 19 12 12. Ww. oświadczenie zawarte jest w Załączniku nr 4.
oraz
aktualne zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 wydane
w drodze decyzji przez właściwy organ.

8.2.

na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 1.2. ppkt
1.2.1. lit. b:
• oświadczenie Wykonawcy, że jest podmiotem wpisanym do rejestru podmiotów
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
(BDO), o którym mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. oraz posiada
aktywny wpis w dziale VII rejestru BDO wskazujący na transport odpadów o kodzie 19
12 12, co uprawnia Wykonawcę do prowadzenia działalności w zakresie transportu
odpadów o kodzie 19 12 12. Ww. oświadczenie zawarte jest w Załączniku nr 4.
oraz
• aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 wydane w drodze
decyzji przez właściwy organ.
UWAGA: Zgodnie z ustawą dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz
niektórych innych ustaw w terminie do 05.03.2020r., Wykonawca zobowiązany jest
złożyć wniosek do właściwego Urzędu o dostosowanie decyzji na
zbieranie/przetwarzanie odpadów do obowiązujących przepisów. W związku z
powyższym Wykonawca składając dokumenty wymienione w ust. 8, przedłoży
Zamawiającemu również dokument potwierdzający złożenie wniosku o
dostosowanie zezwolenia na zbieranie/przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 do
obowiązujących przepisów – w przypadku, gdy właściwy Urząd nie wydał jeszcze
Wykonawcy zezwolenia dostosowanego do obowiązujących przepisów.

8.3.

na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 1.2. ppkt
1.2.3.:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, (spełniających
warunek określony w Rozdziale V ust 1 pkt 1.2. ppkt 1.2.3. niniejszej IDW) wraz z
podaniem ich przedmiotu, ilości łącznej i rocznej, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy
usługi te zostały wykonane 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.
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9. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z
późn. zm.) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017
poz. 1320 ze zm.).
10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1.1 IDW,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
11. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz.U.2019.700 t.j. z dnia 2019.04.16).
13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 2:
13.1. pkt 2.1. – 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 - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
13.2. pkt 2.2.-2.4. niniejszej IDW, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
a. nie zalega z 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 - wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
14. 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 ust. 13, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
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wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby,
wystawiony nie wcześniej niż odpowiednio dla dokumentów z zakresów, o których mowa w
Rozdziale VI, ust 13 pkt 13.1. i 13.2. lit. b - 6 miesięcy i dla dokumentu z zakresu, o którym mowa
w Rozdziale VI, ust 13 pkt 13.2. lit. a – 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
15. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w Rozdziale VI ust. 2 pkt 2.1., składa dokument, o którym mowa w Rozdziale
VI ust. 13 pkt 13.1., 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. Dokumenty, o których mowa powyżej mają być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
16. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionego w Rozdziale VI ust. 2 pkt 2.1. – 2.9. niniejszej IDW.
17. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w Rozdziale VI ust. 2, 8, 13, 14, 15 niniejszej IDW, 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.
18. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w
Rozdziale VI ust. 2, 8, 13, 14, 15 niniejszej IDW, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego,
w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z
art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one
aktualne.
19. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub Wykonawca
certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji
może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub
certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub
uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w Rozdziale VI ust. 2
pkt 2.1, niniejszej IDW.
20. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI niniejszej IDW, składane są w
postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia
poświadczonej za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem ust. 20.
21. W oryginale w postaci dokumentu elektronicznego składane są poniższe oświadczenia i
dokumenty:
21.1. oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1.1.,
21.2. zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca
(Rozdział Vc ust. 2 pkt 2.1.)
22. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia
następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
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23. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
24. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
25. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 powyżej, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

Rozdział VII:
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
Wykonawcami
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są formie elektronicznej przy użyciu:
2.1.
miniPortalu dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
lub
2.2.
ePUAP-u dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal,
lub
2.3.
poczty elektronicznej Zamawiającego zamowienia@zgok.olsztyn.pl.
3. Ofertę wraz z oświadczeniem w formie JEDZ należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu.
4. Składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za
pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 2 pkt 2.3. adres email. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują
się numerem ogłoszenia.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania
i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Rejestracja i korzystanie z ePUAP-u jest
bezpłatne. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
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8. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych wysyłania i
odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń
oraz informacji przekazywanych przy użyciu systemu miniPortalu oraz ePUAP opisane
zostały
w
Regulaminie
korzystania
z
miniPortalu
(„Warunki
usługi”,
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx)
oraz
Regulaminie
ePUAP
(https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin).
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
10. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
11. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie
zamówienia niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę dostępne są na Liście
wszystkich postępowań na miniPortalu.
12. Klucz publiczny do szyfrowania ofert dostępny jest wyłącznie w postaci elektronicznej z
rozszerzeniem .asc, którego nie należy otwierać w programach typu Word, PDF lub innych.
Klucz należy użyć tylko i wyłącznie w ramach udostępnionej aplikacji do szyfrowania oferty.
Nie należy zmieniać nazwy pliku. Klucz publiczny służący do szyfrowania oferty stanowi
Załącznik nr 4 do niniejszej IDW.
13. Sposób komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcą za pomocą dedykowanych
formularzy Platformy ePUAP opisano szczegółowo w Rozdziale VIII Instrukcji korzystania z
miniPortalu,
która
dostępna
jest
pod
adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaObslugi.aspx.
14. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem faxu,
ponieważ nie stanowi on środka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
15. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania
wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez
Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie zostało
mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
16. Ofertę, oświadczenie w formie JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności w postaci
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
17. Podpis elektroniczny powinien być sporządzony przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego, wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego
podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniający wymogi
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.), w sposób umożliwiający
jego identyfikację.
18. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf,
.doc, .docx, .odt. (zalecany przez Zamawiającego format pliku .pdf).
19. Zamawiający zaleca dla dokumentów w formacie .pdf podpis formatem PAdES, dla
dokumentów w formacie innym niż pdf. podpis formatem XAdES.
20. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa terminu składania ofert (tj. 24 sierpnia 2020 roku) Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania
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ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa
powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie
internetowej, na której udostępniono SIWZ.
21. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust 20 powyżej.
22. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
23. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
• w kwestiach formalnych – Pani Beata Bagińska i Pani Agata Sowińska
• w kwestiach merytorycznych – Pani Magdalena Radomska, Pani Katarzyna Żurek.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek
inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się
z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ (obowiązujące adresy zostały
podane w ust. 2). Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy (oraz
adresy) kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty.
24. Udostępnianie protokołu:
24.1. Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu udostępnia
się po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
24.2. Osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć wniosek (drogą elektroniczną) o
udostępnienie protokołu i/lub załączników do protokołu (np. ofert), określając sposób
udostępnienia protokołu (wgląd w siedzibie Zamawiającego, przesłanie kopii (skanów)
drogą elektroniczną).
24.3. Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofertach zastrzeżenia
o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione.
24.4. Po przeprowadzeniu powyższych czynności, Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób
udostępnienia protokołu i/lub załączników do protokołu (np. ofert), o czym poinformuje
zainteresowanego pisemnie lub drogą elektroniczną.
24.5. Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie; cena za 1 stronę: 0,50 zł
netto.
Rozdział VIII:
Wymagania dotyczące wadium
W związku z art. 77 pkt 24 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania
kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o
uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U.
2020 poz. 1086) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział IX:
Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
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związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
Rozdział X:
Opis sposobu przygotowania i składania ofert
1. Wobec wykluczenia przez Zamawiającego możliwości składania ofert wariantowych, Wykonawca
może złożyć jedną ofertę (dla każdej części). Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje ich
odrzuceniem, jako sprzeczne z przepisami ustawy PZP (art. 89 ust. 1 pkt 1).
2. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do IDW
zatytułowany: Formularz Oferty (odpowiednio dla każdej części).
3. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, tj. jednolity dokument, sporządza się, pod
rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
4. Oferta musi być napisana w języku polskim, w formacie danych zgodnym z obowiązującym
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, np. .pdf,
.doc, .docx, .odt. i podpisana 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 upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wybór formatu musi
umożliwiać użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
5. Jeżeli osobą podpisującą ofertę, nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu
wymienionego w Rozdziale VI ust. 2 pkt 2.4. IDW, należy wraz z ofertą złożyć pełnomocnictwo do
podpisania oferty, oświadczeń i pozostałych wymaganych przez Zamawiającego dokumentów
oraz do składania ewentualnych wyjaśnień. Pełnomocnictwo jest składane w oryginale podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby do tego upoważnione lub w formie
elektronicznej kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnik ma obowiązek złożyć wraz z
pełnomocnictwem dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa
do reprezentowania podmiotu udzielającego pełnomocnictwa.
6. Oferta oraz Załączniki do oferty, dla których Zamawiający określił wzory do niniejszej IDW
powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy tabeli.
7. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest
potwierdzić, że zamówienie zostanie wykonane zgodnie z treścią SIWZ, w szczególności zgodnie
z OPZ.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny
niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na
miniPortalu oraz stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej IDW. W formularzu oferty Wykonawca
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP lub adres e-mail, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.
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10. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi
ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
11. W celu prawidłowego zaszyfrowania oferty Wykonawca:
11.1. pobiera ze strony internetowej Zamawiającego Załącznik nr 4 do niniejszej IDW lub z systemu
miniPortal – klucz publiczny do zaszyfrowania oferty oraz ID (numer identyfikacyjny
postępowania),
11.2. pobiera i instaluje aplikację do szyfrowania ofert, dostępną na stronie
https://miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx,
11.3. uruchamia aplikację i wybiera część dla Wykonawców (szyfrowanie ofert),
11.4. wprowadza identyfikator postępowania (ID postępowania), wybiera plik stanowiący ofertę
(ZIP) oraz plik z rozszerzenie .asc stanowiący klucz publiczny,
11.5. po wprowadzeniu danych Wykonawca wybiera polecenie „SZYFRUJ” i zapisuje plik na dysku
lokalnym lub innym nośniku danych. Przy prawidłowo zaszyfrowanym pliku pojawia się
komunikat „Plik zaszyfrowany poprawnie”. Tak zaszyfrowaną ofertę Wykonawca przesyła za
pomocą Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.
12. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został szczegółowo w Instrukcji
korzystania z miniPortalu.
13. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
14. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019, poz. 1010 z późn. zm.), jeśli
Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i
jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
16. 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” a następnie wraz z
plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
17. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać
będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są
jawne bez zastrzeżeń.
18. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne zgodnie z uchwałą SN z
20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05).
19. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe
zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz
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samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje
dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem
składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie
przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po
terminie otwarcia ofert.

Rozdział XI:
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pomocą dedykowanego Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl do dnia 9 września 2020 roku do godzinie 10:00
2. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w dniu 9 września 2020 roku o godzinie
10:30.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
6. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
PZP.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej BIP
(http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=188393) 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.
Rozdział XII:
Opis sposobu obliczania ceny oferty
1.
2.
3.

4.
5.

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty jest ceną ryczałtową, obejmującą całość zamówienia.
Cena podana w ofercie musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi
uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, wszelkie
zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia.
W Formularzu Oferty Wykonawca podaje: cenę jednostkową, cenę za zamówienie podstawowe i
opcję oraz za całość zamówienia.
Cena oferty jest ceną, której definicję określa art. 3 ust 1 pkt.1 i art. 3 ust 2 ustawy z dnia 9 maja
2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U.2019.178 t.j. z dnia 2019.01.30) tzn.:
cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić
przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz
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6.

podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega
obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II
niniejszej SIWZ, tj. w Projekcie Umowy.
Rozdział XIII:
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający
będzie stosował następujące kryteria:
Lp.

Nazwa kryterium

Wartość punktowa
wagi w %

1.

Łączna cena brutto Oferty

100

2. Zasady oceny ofert dla kryterium: łączna cena brutto Oferty
2.1.

Za podstawę obliczeń przyjęta zostanie Łączna Cena brutto Oferty podana
w formularzu Oferty (za zamówienie podstawowe plus zamówienie w ramach opcji). Do
określenia liczby punktów uzyskanej przez Wykonawcę za kryterium cena wykorzystany
zostanie wzór:
Kc = (Cmin / Ci) x 100
gdzie:
Kc:
liczba punktów przyznana Ofercie badanej za kryterium łączna cena brutto Oferty,
Cmin: najniższa oferowana łączna cena brutto spośród pozostałych Ofert
Ci:
łączna cena brutto Oferty badanej podana w PLN,
100: waga punktowa przyznana kryterium: łączna cena brutto Oferty.

2.2.

Jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego to Wykonawca wraz z ofertą złoży dokument, w którym – zgodnie z art. 91 ust.
3a ustawy PZP – poinformuje Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (tj. rozliczenie podatku VAT z Urzędem
Skarbowym nastąpi ze strony Zamawiającego), wskaże nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskaże ich
wartość bez kwoty podatku.

3. Punktacja przyznawana ofertom za kryterium łączna cena brutto Oferty będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty
o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy PZP, najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
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podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym
mowa w zdaniu poprzednim będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł
zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Rozdział XIV:
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia są oni zobowiązani przed zawarciem umowy do złożenia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich,
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru/projektu Zamawiającego.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się
od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
6. Wykonawca, który wskazał, że część zamówienia będzie wykonywana przez podwykonawców,
zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedstawić nazwy (firmy) podwykonawców, adresy
oraz dokumenty potwierdzające, że występują oni w obrocie prawnym, wskazać sposób
reprezentacji i szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, który podwykonawca będzie
realizował.

Rozdział XV:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XVI:
Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego
1.

Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia, będzie zawierała zapisy podane w Projekcie Umowy stanowiącym
Część II niniejszej SIWZ, z uwzględnieniem treści Oferty.
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2.

Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy PZP w ww. Projekcie Umowy, określił
przewidywane zmiany Umowy oraz okoliczności, które mogą powodować konieczność
wprowadzenia zmian w treści zawartej Umowy w stosunku do treści złożonej Oferty.

3. Zakazuje się dokonywania zmian stanowiących udzielenie nowego zamówienia w rozumieniu
dyrektywy 2014/24/UE, jeżeli charakteryzują się one cechami w sposób istotny odbiegającymi
od postanowień pierwotnego zamówienia i w związku z tym mogą wskazywać na wolę
ponownego negocjowania przez strony podstawowych ustaleń tego zamówienia. Zmiana
zamówienia publicznego w czasie jego trwania może być uznana za istotną, jeżeli wprowadza
ona warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia,
umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów niż ci, którzy zostali pierwotnie dopuszczeni.
Rozdział XVII:
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180
ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ 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 specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
9. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia
przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej
„orzeczeniem”.
10. 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.
11. Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię
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odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a
odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zamieści również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone
ogłoszenie o zamówieniu i jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwoławczego.
12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie
3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania wskazując stronę, do której przystępuje
i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
13. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na
korzyść jednej ze stron.
14. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z
czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu,
przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, co do
uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego w
odpowiedzi na wniesione odwołanie.
15. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od
pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
16. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się w
formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
17. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w
odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron
oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie
Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie
przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza
lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem
zawartym w odwołaniu.
18. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu
i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na
posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego,
którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu
odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca albo
Wykonawca, który przystąpił po stronie Zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec
uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub
unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w
odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.
19. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie
Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu
w całości albo w części, gdy odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania, Izba
rozpoznaje odwołanie.
20. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego stronie do
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postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca, a odwołujący nie
wycofał pozostałych zarzutów, Izba rozpoznaje odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów.
21. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 11 niniejszego Rozdziału IDW, nie mogą
następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych
zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy PZP.
22. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy
nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Zgłoszenie opozycji, jak i skutki dla jego zgłoszenia
zawarte są w art. 185 ust. 4 ustawy PZP.
23. Na orzeczenie Izby lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do
sądu.
24. Szczegółowo środki ochrony prawnej umówiono w dziale VI ustawy PZP.
Rozdział XVIII:
Oferta częściowa – opis części zamówienia
Niniejsze zamówienie nie zostało podzielone na części.
Rozdział XIX:
Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.
Zgodnie z brzmieniem ww. przepisu: Zamawiający może udzielić ww. zamówień w okresie 3 lat
od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług (tj.
wyłonionemu w niniejszym postępowaniu), zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych usług, jeżeli zostało ono przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia
podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita jego wartość została
uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia.
2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1 zostaną udzielone, jeżeli będą zachodziły okoliczności
powodujące konieczność ich udzielenia. Ww. zamówienia zostaną udzielone na warunkach
określonych dla zamówienia podstawowego opisanych w niniejszej SIWZ oraz zgodnie z
aktualnymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
3. Ww. zamówienia mogą zostać udzielone:
4.1. do wartości 5 850 000 zł netto, tj. 1 370 248,05 euro.
4.2. po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia z wolnej ręki, przy czym
zlecenie zamówienia, tj. zawarcie umowy, poprzedzone będzie stosownym zaproszeniem do
negocjacji oraz negocjacjami;
4.3. każdorazowo negocjacje dotyczą oferowanej przez Wykonawcę ceny oraz warunków
realizacji zamówienia w kontekście przyjętego opisu przedmiotu zamówienia i warunków
przyszłej umowy o zamówienie publiczne
4.4. Wykonawca będzie musiał wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia poprzez złożenie dokumentów, jak w niniejszym postępowaniu
przetargowym.
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Rozdział XX:
Pozostałe informacje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie ustala przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego ani dołączenia katalogu elektronicznego do oferty oraz nie dopuszcza takiej
możliwości.
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie stawia wymagań by przy realizacji
zamówienia uczestniczyły osoby, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy PZP.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach
obcych. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych
polskich.

Rozdział XXI
Poczta elektroniczna, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej, strona internetowa Zamawiającego
1. Adresy poczty elektronicznej, Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego, na które należy
przesyłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
• zamowienia@zgok.olsztyn.pl
• (ePUAP): /ZGOK_OLS/SkrytkaESP
2. Strona internetowa
www.zgok.olsztyn.pl

jest

stroną

własną

Zamawiającego

i

ma

następujący

adres:

Rozdział XXII:
Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia kluczowych części
zamówienia.
Rozdział XXIII:
Wykaz załączników do niniejszej IDW
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące formularze:
Oznaczenie
Załącznika

Nazwa Załącznika

Załącznik nr 1

Formularz Oferty

Załącznik nr 2

JEDZ

Załącznik nr 3

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4

Oświadczenie dot. wpisu do BDO
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Załącznik nr 5

Wykaz usług

Załącznik nr 6

Klucz publiczny do szyfrowania ofert
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