SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SIWZ)

Sukcesywny zakup i dostawa środków bhp oraz środków
higienicznych na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów
„Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o. o.
w Czarnówku

Numer kategorii wg Wspólnego Słownika Zamówień:
18141000-9 - rękawice robocze
18831000-3 - obuwie z metalowymi ochraniaczami na palce
18832000-0 - obuwie specjalne
35113470-4 - ochronne koszule lub spodnie
18220000-7 - odzież przeciwdeszczowa
33711900-6 – mydło
39812000-7 – pasty i kremy

Znak postępowania:
ZPII/6/2020

Czarnówko, październik 2020 r.

1

I.

ZAMAWIAJĄCY
Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z.o.o.
Czarnówko 34
84-351 Nowa Wieś Lęborka

II

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29.01.2004r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

III
1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
zakup oraz sukcesywna dostawa środków BHP oraz środków higienicznych na teren Zakładu
Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o. o. w Czarnówku.
Odzież ochronna i środki ochrony indywidualnej
Nazwa
Ilość
Rękawice nitrylowe lekkie (RNITZ-Reis)
9.480
Rękawice dziane powlekane lateksem (RTELA-Reis)
3.120
Rękawice dziane powlekane gumą szorstkowane (RBLUEGRIP-Reis)
2.520
Rękawice bawełniane wkłady (TIT)
1.080
Maseczki ochronne KN 95
14.000
Płyn do dezynfekcji rąk Margo Plus 200ml
50
Płyn do dezynfekcji rąk Margo Plus 5l
1.300
Płyn do dezynfekcji pomieszczeń 5l
1.300
Trzewiki ochronne 36115
60
Koszula flanelowa
120
Kamizelka ostrzegawcza
120
Bluza do pasa poliester / bawełna (KEGEL)
60
Spodnie ogrodniczki ocieplane (KEGEL)
60
Bluza ocieplana (KEGEL)
60
Spodnie ogrodniczki poliester / bawełna (KEGEL)
60
Czapka ocieplana
60
Czapka z daszkiem
60
Dostawca udziela minimum 12-miesięcznej gwarancji na przemakanie, rozklejanie, przebicia i
inne ukryte wady obuwia. Trzewiki muszą być z podnoskiem antyprzebiciowe odporne na
trudne warunki pracy. Zamawiany rozmiar i kolor nie może mieć wpływu na cenę. Odzież i
obuwie będzie zamawiane sukcesywnie w miarę bieżących potrzeb zamawiającego.
Środki czystości i kremy ochronne
Nazwa
Mydło w kostce Dove
Krem do rąk 100ml
Krem Nivea Soft 300ml
Ręczniki kąpielowe 70cm x 140 cm, gramatura od 500g/m2 gatunek
pierwszy

Ilość
1.485
240
27
134
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Przedmiot zamówienia będzie sukcesywnie dostarczany w ilości określonej każdorazowo
przez Zamawiającego w dni robocze po jego telefonicznym lub pisemnym zgłoszeniu do
Wykonawcy na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z
o.o. Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska transportem wykonawcy. Koszt transportu
będzie uwzględniony w cenie oferty.
Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia mniejszej ilości przedmiotu zamówienia. Z
tego tytułu wykonawca nie może występować z roszczeniem rekompensaty za niedostarczoną
ilość dostaw. Podane ilości są wartościami maksymalnymi, jakie Wykonawca może dostarczyć
Zamawiającemu.
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw bez ponoszenia
dodatkowych kosztów.
Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizacji umowy oraz
koszty materiałów potrzebnych do realizacji zadania ponosi we własnym zakresie
Wykonawca, bez praw ich zwrotu od Zamawiającego
2.

3.
4.

Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości dostaw zaleca się przeanalizowanie opisu
przedmiotu zamówienia.
Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych
okoliczności jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia.
Wartość zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ.

IV.

TERMIN REALIZACJI
Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2021r do 31.12.2021r

V.

WARUNKI
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU
ORAZ
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

OPIS

SPOSOBU

VI.
PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę który podlega
wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 w zakresie:
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. poz. 978, 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 2015 r. poz. 233, 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;
Jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione
1.3.
do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

2.

3.

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;
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 ustawy Pzp, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono
karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa
w pkt. 1.5;
Wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000
złotych;
Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba
że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności.
Szczegółowe przypadki zastosowania wykluczenia Wykonawcy z postępowania bądź uznania
dowodów Wykonawców za wystarczające wykazaniu stanu faktycznego zostały opisane w Art.
24 ust. 7 – 10 ustawy Pzp.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Zgodnie z Art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w prowadzonym postępowaniu najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.
Etapy i zakres składanych dokumentów zostały opisane w ust. 2 – 4 niniejszego Działu.
2. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę na etapie składania oferty:
2.1. formularz oferty – wypełniony Załącznik nr 1 do SIWZ
2.2. formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu – Załącznik nr 2 do SIWZ
2.3. ewentualne pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy
2.4. zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik obowiązkowy w przypadku, gdy Wykonawca
powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu) – wypełniony Załącznik nr 8 do SIWZ.
2.5. formularz cenowy – załącznik nr 6 do SIWZ
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
dotyczących:
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 4 do SIWZ).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Zamawiający, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia:
4.1. oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, o których
mowa w ust. 7.1. niniejszego Działu
4.2. oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w ust. 5 niniejszego Działu.
W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, każdy z
Wykonawców na wezwanie Zamawiającego złoży osobno dokumenty i oświadczenia opisane w
ust. 7. niniejszego Działu.
W przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu polega na zdolnościach technicznych, zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów na wezwanie Zamawiającego złoży stosowne dokumenty
dotyczące tego podmiotu wymienione w ust. 13.2. i 13.3. niniejszego Działu.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
6.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
dokumenty winny zostać przedstawione Zamawiającemu w przypadku, gdy nie będą one
ogólnodostępne dla Zamawiającego.
6.2. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1., składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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. 7., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający
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10.
11.

12.

13.

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy do oferty dołączyć
pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku:
11.1. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale lub kopii
potwierdzonej notarialnie.
11.2. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postepowania składa dokumenty
wymienione w ust. 7. niniejszego Działu.
11.3. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
12.1. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o
tych podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
12.2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
ust. 6.1. niniejszego Działu.
12.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić 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
(Załącznik nr 6 do SIWZ).
12.4. 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 bada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.
12.5. 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.
12.6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a Pzp, 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:
12.6.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
12.6.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
12.6.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
12.6.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
13.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
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14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.

22.

w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach Załączniku nr 2 do SIWZ.
13.2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca
polega, w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 6.1. niniejszego
Działu.
13.3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców.
13.4. Zamawiający przed przystąpieniem do wykonania zamówienia żądać będzie od
Wykonawcy, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
13.5 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.
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, które
każdego z nich dotyczą.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w SIWZ, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty
nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów
Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2.2 niniejszego Działu
(Załącznik nr 2 do SIWZ), oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1, 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 podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.
Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 21., składane są w oryginale lub
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23.

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

VIII SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI,
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
I
DOKUMENTÓW
ORAZ
OSOBA
UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną przez przesłanie
zapytań na adres Zamawiającego ujęty w dziale I SIWZ. Istnieje możliwość kierowania zapytania
pocztą elektroniczną – e-mail: biuro@zzo-czarnowko.pl, jednak te formy korespondencji muszą być
niezwłocznie potwierdzone pismem.
2. Uprawnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest Wiesław Milczarek –
w zakresie przedmiotu zamówienia oraz Małgorzata Janczak w zakresie procedury
postępowania przetargowego
3. 3.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Ewentualne
przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o
wyjaśnienie treści SIWZ.
3.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie umieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego
3.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3.1., lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
4. 4.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4.2. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, na której
udostępniania jest SIWZ
4.3. Wszelkie zmiany treści, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców
wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu
ofert.
5. Zamawiający oświadcza, że nie będzie organizował zebrania informacyjnego dla przyszłych
Wykonawców.
IX.
1.

2.
3.

3.

WADIUM
Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100), przed upływem terminu składania ofert na cały
okres związania ofertą.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy
Prawo zamówień publicznych
3.1. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: BANK PKO BP 96 1440 1101 0000 0000 1649 5867 z dopiskiem:
„Dostawa BHP”.
3.2. W razie wniesienia wadium w pieniądzu, wpłata na konto powinna być wniesiona z takim
wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym
Zamawiającego najpóźniej w dniu 13.11.2020r. do godziny 11:45, pod rygorem uznania,
że warunek wpłaty wadium nie został spełniony
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

X.
1.
2.
3.

Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji wnosi się w oryginale dołączając do
przygotowanej oferty w osobnej, odpowiednio opisanej kopercie a kopię gwarancji należy
włączyć do oferty.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
5.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, lub informacji
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej
5.2.
wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
Zamawiający zwróci wadium:
6.1. wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp
6.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ustawy Pzp
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy
6.3. niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę
W przypadku wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, Zamawiający, nie później niż na 7
dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z
postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres
niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po
wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę
wybrano jako najkorzystniejszą
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium
do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o
którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania
ofertą. Art. 46 ust. 3 ustawy stanowi, że Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez
wykonawcę, któremu niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. W tym przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez zamawiającego
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej
na składanie ofert.
Oferta o krótszym terminie ważności będzie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
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4.

XI.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie
wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania
ofertą
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej, podpisanych bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Ofertę należy
przygotować pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim i Zamawiający
nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków
powszechnie używanych w handlu międzynarodowym, na załączonym druku – Załączniku nr 1
do SIWZ.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę (-y) upoważnioną do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie takie powinno być sporządzone
na piśmie w postaci formalnego pełnomocnictwa, załączonego do wypełnionego formularza
oferty.
Wraz z ofertą należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, wymienione w
Dziale VII ust. 2.
Poprawki w ofercie i pozostałych dokumentach muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone
podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.
Wszystkie strony oferty i załączników powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały,
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty oraz zaleca się, aby były
ponumerowane.
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wraz z ofertą jej elektronicznej (zeskanowanej)
wersji (w formacie .pdf lub .jpg)
Wykonawca winien umieścić przygotowany egzemplarz oferty wraz z załącznikami w dwóch
kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Obie koperty powinny być zaadresowane
do Zamawiającego:

Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. 84-351 Nowa Wieś
Lęborska, Czarnówko 34.
oraz być oznaczone:
„Sukcesywny zakup i dostawa środków bhp oraz środków higienicznych na teren Zakładu
Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o. o.
w Czarnówku”
nie otwierać przed 13.11.2020r., godzina 1200
i zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
10. Jeżeli Wykonawca nie spełni wymogów jak w dziale XI pkt. 9 SIWZ, Zamawiający nie będzie
ponosił odpowiedzialności za przedwczesne otwarcie oferty
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed
upływem terminu do składania ofert
12. 12.1. Wykonawca może zastrzec w ofercie, które informacje jako stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w myśl ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być
udostępnione. W tym wypadku zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp winien wykazać, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
10

12.2.

XII.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Wykonawca czyniąc zastrzeżenie, że pewne dokumenty nie mogą być udostępniane
innym uczestnikom postępowania każdą stronę tego dokumentu wyraźnie oznacza

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT
Przygotowaną ofertę zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami niniejszej SIWZ należy składać
w terminie do dnia 13.11.2020r. do godziny 1145 w Sekretariacie ZZO „Czysta Błękitna
Kraina” Sp. z o.o.
Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 13.11.2020r. o godz. 1200 w ZZO „Czysta Błękitna
Kraina” Sp. z o.o., w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy wyrażą chęć przybycia na
część jawną przetargu.
Przedstawiciele Wykonawców, którzy będą uczestniczyć w przetargu, wpisują się na liście
obecności.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w ust. 8
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Po odnotowaniu w protokole postępowania przetargowego danych jak w pkt. 7 kończy się część
jawną przetargu, a Komisja powołana przez Zamawiającego do oceny ofert i wyboru
Wykonawcy rozpoczyna część niejawną.
Komisja dokona oceny ofert. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
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 podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
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16.

17.
18.

19.

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające
na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Komisja zaproponuje wybór najkorzystniejszej oferty oraz przedłoży Burmistrzowi Miasta
dokumentację przetargową do zatwierdzenia wyboru Wykonawcy.
Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru Wykonawcy, Zamawiający poinformuje jednocześnie
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
18.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
18.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
18.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
18.4. Unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,
o których mowa w pkt. 18.1. na stronie internetowej.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ
Wykonawca określi cenę ofertową na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wymienionego
1.
w dziale III SIWZ jako wartość netto (bez podatku VAT) i wartość brutto liczbowo i słownie,
łącznie z obowiązującymi podatkami (w tym VAT)
Ceny podane przez Wykonawcę będą stałe przez okres wykonywania zamówienia – nie zmienią
2.
się w żadnym przypadku z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału XIX pkt. 2.3. SIWZ.
Oferta zawierająca klauzulę o zmienności cen będzie traktowania jako niezgodna z dokumentami
3.
przetargowymi i zostanie odrzucona
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową. Należy ją określić po analizie
4.
całej dokumentacji przetargowej. Ponadto wartość przedmiotu zamówienia należy ustalić,
uwzględniając wszystkie niezbędne czynności, które można było przewidzieć przy kalkulowaniu
ceny oferty.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia za przedmiot zamówienia w walutach obcych.
5.
XIV.
1.

OPIS KRYTERIÓW WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty posługiwać się będzie następującymi
kryteriami:
A.
Cena oferty - waga kryterium 60%
Przyjmuje się, że oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt.
cena najniższa
X= --------------------------------- x 60 pkt.
cena danego Wykonawcy
B.

Długość okresu przyjęcia dostawy do realizacji (nie dłużej niż 48 godzin) - waga
kryterium 40%
Przyjmuje się, że oferta z najkrótszym okresem przyjęcia do realizacji zamówienia
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otrzyma 40 pkt.

X=

najkrótszy okres
realizacji
okres realizacji danego
Wykonawcy

x 40 pkt.

Jeśli Wykonawca nie wpisze żadnej wartości w rubrykę lub wpisze wartość większą niż 48h, to
Zamawiający przyjmie do obliczeń 48h
Łączna punktacja oferty = suma punktów (A+B)
2.
XV.

1.

XVI.

XVII.

Maksymalna liczba punktów: 100
Oferta, która uzyska najwyższą łączną punktację, uważana jest za ofertę najkorzystniejszą.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktować się z ZZO „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z
o.o. w terminie 5 dni od momentu powiadomienia go o wyborze jego oferty celem ustalenia
terminu i miejsca podpisania umowy, której projekt stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
PROJEKT UMOWY
Projekt umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Uczestnikowi postępowania przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI
ustawy Prawo zamówień publicznych.
XIX.
1.
2.

3.

INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający nie przewiduje udzielenia dodatkowych dostaw.
2.1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej w
wyniku postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy:
w sytuacji zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 144 ust. 1 – 1b ustawy Prawo
zamówień publicznych
jednak nie stanowi to zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
2.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości 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 podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
Dopuszczalne są również zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy,
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4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

które będą korzystne dla Zamawiającego, a które nie będą wykraczać poza treść oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a zmiany nie będą istotne zgodnie z zapisami
art. 144 ust. 1e ustawy Pzp.
Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:
4.1. zmiana nr rachunku bankowego,
4.2. zmiana danych teleadresowych.
Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie
niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach
obcych.
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
Wykonawców, którzy prowadzą zakłady pracy chronionej, oraz dla innych Wykonawców
których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami
grup społecznie marginalizowanych
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie przeprowadził
dialogu technicznego.
Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia: Zamawiający nie zastrzega
obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Wymagania dotyczące podwykonawstwa oraz umowy o podwykonawstwo:
15.1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców
15.2. W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym
bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do
wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie
usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
usług.
15.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 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
15.4. 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.
15.5 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy
15.6. Przepisy ust. 15.5. i 15.6. stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli
Zamawiający przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
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16.

17.
18.

15.7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia
Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia obejmujących
aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub
zatrudnieniem.
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.
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 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 administratorem danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta
Błękitna Kraina Sp. z o.o. Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, tel. 598624388;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów
„Czysta Błękitna Kraina Sp. z o.o jest pani Kamilla Pietrzyk, e-mail: biuro@zzoczarnowko.pl, tel. 598/624-388;
 dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.
1 lit c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na Sukcesywny zakup i dostawa środków bhp oraz środków higienicznych na teren
Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o. o. w
Czarnówku, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej Ustawa Pzp;
 dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane, zgodnie z art. 97
ust. 1 ustawy Pzp, przez okres lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia;
 obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących
Wykonawcy 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 danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 Wykonawca posiada:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
Wykonawcy;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy
narusza przepisy RODO;
 Wykonawcy nie przysługuje:
 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 danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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Zatwierdzam:

…………..……………….
(podpis i data)

Lista załączników do SIWZ:
- Formularz oferty;
Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

- Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 3

- Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

- Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy do grupy kapitałowej;
- Projekt umowy
- Formularz cenowy
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