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Polska-Stryków: Usługi związane z odpadami
2020/S 210-513703
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Stryków
Adres pocztowy: Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27
Miejscowość: Stryków
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 95-010
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Daniel Kolasa, Emilia Pietrucha, Renata Nastaga
E-mail: inwestycje@strykow.pl
Tel.: +48 427198002 / 427199495
Faks: +48 427198193
Adresy internetowe:
Główny adres: www.strykow.pl
I.3)

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

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Stryków
Numer referencyjny: IZP.271.21.2020.EP.PZP

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stryków oraz nieruchomości, na których znajdują
się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez
część roku, a także odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Gminę Stryków. Wykonawca ma obowiązek odebrania każdej
ilości wystawionych przed posesję/wytworzonych na ww. nieruchomościach odpadów komunalnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90513200 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90511000 Usługi wywozu odpadów
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Stryków (powiat zgierski, województwo łódzkie)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wykonawca odpowiada za systematyczne odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) i selektywnie
zbieranych odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem oraz za ich zagospodarowanie w instalacjach
przetwarzania odpadów w celu uzyskania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami i ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przepisami ustawy o odpadach,
przepisami wykonawczymi do niniejszych ustaw oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Stryków.
W ramach zagospodarowania odpadów Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych od
właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnych,
o których mowa w art. 35 ust. 6, wpisanych na listę funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla
instalacji komunalnej, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.
Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.), natomiast bioodpadów stanowiących odpady komunalne do instalacji do
przetwarzania bioodpadów. Pozostałe odpady komunalne Wykonawca transportuje i zagospodarowuje w
instalacjach spełniających wymagania art. 18 i 33 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z
2020 r., poz. 797 ze zm.) oraz zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 17 niniejszej
ustawy. W przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zebranych niepodlegających
przekazaniu do instalacji Wykonawca może przekazać je do podmiotu zbierającego odpady.
Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów musi posiadać:
bazę magazynowo-transportową (usytuowaną na terenie gminy lub w odległości nie większej niż 60 km
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od granic gminy, na terenie do którego Wykonawca posiada tytuł prawny) spełniającą wymogi, o których
mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122),2),
posiadać wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
jego odpowiedni stan techniczny, spełniać wymagania techniczne dotyczące wyposażenia pojazdów, spełniać
wymagania w zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę, lub dalszego Podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu
zamówienia czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.
Dz.U. 2019 r., poz. 1040 ze zm.). Tym samym, jeżeli czynności potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia
mają cechy wynikające z kodeksowej definicji umowy o pracę – mamy do czynienia z aktywizacją obowiązku
wynikającego z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp.
W czasie i w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę,
Podwykonawcę, lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących
usługę. Zamawiający wymaga (w zależności od potrzeb) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, m.in.:
osób kierujących pojazdami (przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych), które w ramach realizacji
przedmiotu zamówienia będą odbierały odpady komunalne z terenu gminy Stryków w ramach umowy o
zamówienie publiczne, osób odbierających odpady, osób, które ze strony wykonawcy będą zajmować się
organizacją/koordynacją/logistyką realizacji przedmiotu zamówienia (zarządzanie transportem).
II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości do 2 000 000,00 PLN brutto w zakresie jednej, kilku, lub
wszystkich frakcji odpadów objętych zamówieniem podstawowym (w zależności od potrzeb).

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W formularzu ofertowym wskazano szacunkową masę odpadów komunalnych w roku 2021 (w Mg), która
jest masą oszacowaną/orientacyjną/przewidywaną i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do
zakupu/realizacji usługi w podanych ilościach. Zamawiający przewiduje, że rzeczywista ilość masy odpadów
komunalnych może ulec zmianie tj. zwiększeniu lub zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen
jednostkowych. Faktyczna ilość odebranej i zagospodarowanej masy odpadów komunalnych będzie ustalana
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i rozliczana miesięcznie na podstawie składanych przez Wykonawcę raportów (zweryfikowanych przez
Zamawiającego).
Stosownie do treści art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje prawo opcji wraz z określeniem
okoliczności, w których nastąpi realizacja prawa opcji. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek
roszczenie wobec Zamawiającego z tytułu zmniejszenia strumienia odpadów komunalnych w stosunku do
szacowanej masy wskazanej w formularzu ofertowym (w przedziale do „minus” – 30 % oszacowanej masy
odpadów komunalnych w zakresie jednej, kilku, lub wszystkich frakcji odpadów objętych zamówieniem
podstawowym).
Zamawiający dopuszcza zwiększenie przewidywanej ilości masy odbieranych i zagospodarowywanych
odpadów komunalnych do 50 % oszacowanej masy odpadów wskazanej w formularzu ofertowym w zakresie
jednej, kilku, lub wszystkich frakcji odpadów objętych zamówieniem podstawowym.
Okolicznością, w której ww. zwiększenie, lub zmniejszenie może nastąpić są potrzeby społeczności lokalnej,
tzn. w przypadku, gdy faktyczny strumień odpadów komunalnych w poszczególnych frakcjach, które
Zamawiający ma odebrać i zagospodarować będzie większy, lub mniejszy – Zamawiający będzie mógł
uruchomić prawo opcji.
Ponieważ zamówienie na usługi przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględniono
największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji.
Zamówienia z wolnej ręki będą realizowane, na warunkach – odpowiednio:
— przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu,
— przez Wykonawcę spełniającego, odpowiednio i proporcjonalnie do charakteru i rozmiaru zamówienia,
warunki udziału w postępowaniu,
— z zachowaniem, odpowiednio i proporcjonalnie do charakteru i rozmiaru zamówienia, warunków umowy, jak
w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.
Zamówienie z wolnej ręki będą udzielane po uprzednim przesłaniu zaproszenia. Wraz z zaproszeniem do
negocjacji Zamawiający przekaże informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne
dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy.
Najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca złoży oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, również dokumenty potwierdzające spełnianie
tych warunków.
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w ramach kryteriów
przy czym maksymalna liczba punktów w danym kryterium wynosi: kryterium cena – 60 pkt, kryterium termin
płatności faktury – 30 pkt, kryterium aspekty środowiskowe – 10 pkt.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania tj.:
1) Wykonawca jest wpisany do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez organ właściwy –
Burmistrza Strykowa w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
2) Wykonawca posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami (rejestr BDO) stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i
opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 797 ze zm.):
— wpis do rejestru w zakresie transportu odpadów objętych niniejszym postępowaniem,
— wpis do rejestru w zakresie zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Uprawnienia i zezwolenia winny być nadane na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących w
szczególności ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawierać co najmniej
rodzaje i kody odpadów komunalnych, wymienione w § 1 ust. 3 pkt 1 Szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy:
1) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez organ właściwy –
Burmistrza Strykowa, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (Zawierający wszystkie kody odpadów
wymienione w § 1 ust. 3 pkt 1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 3 do
Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia);
2) oświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w
opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO) stanowiącego integralną część Bazy danych
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.) w zakresie podmiotów transportujących odpady oraz
zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – załącznik nr 12 do SIWZ,
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert posiadał środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000,00 PLN (brutto).
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie innej niż
PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez NBP
obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej
waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W razie potrzeby przedmiotową
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klauzulę stosuje się odpowiednio do innych dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawców w
niniejszym postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający
żąda od Wykonawcy:
Informacji z banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie niższą niż 200 000,00 PLN, wystawioną w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów
dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza złożenie przez
Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp – dokumentów, które
w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w
postępowaniu.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie –
Wykonawca wykonał (zakończył wykonanie), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonuje usługę, tj. odebrał lub odebrał i zagospodarował odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy lub/i na działkach letniskowych, których nie zamieszkują mieszkańcy a
powstają odpady, w ramach jednej umowy, w ciągu następujących po sobie (kolejnych) dwunastu miesięcy, w
ilości nie mniejszej niż 2500 Mg, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługa(i) zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy usługi te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
2) Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli będzie dysponował bazą magazynowo-transportową
usytuowaną na terenie gminy Stryków lub w odległości nie większej niż 60 km od granic gminy Stryków.
Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Baza magazynowotransportowa winna spełniać wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122);
3) Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeśli będzie dysponował co najmniej pojazdami (rodzaj pojazdów i
liczba jednostek/sztuk wymagana przez Zamawiającego):
— pojazdy przystosowane do odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, który
spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 11.1.2013 (Dz.U. z 2013 poz. 122) w
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości –
co najmniej 2 szt.,
— pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, który spełnia
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 11.1.2013 (Dz.U. z 2013 r. poz. 122) w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – co
najmniej 2 szt.,
— pojazd do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej typu hakowiec lub bramowiec, który
spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 11.1.2013 (Dz.U. z 2013 r. poz. 122) w
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sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości –
co najmniej 1 szt.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda
od Wykonawcy:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy - według załącznika nr 5 do SIWZ;
2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (tzn. potencjał
techniczny) – według zał. nr 6 do SIWZ.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy szczegółowo określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
1. Jeżeli do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum)
przed podpisaniem umowy, podmioty te przekażą Zamawiającemu umowę regulująca ich wzajemną
współpracę.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wskazuje nazwę i adres instalacji do której zobowiązuje się
przekazywać odebrane odpady.
3. Wykonawca przed podpisaniem umowy musi przedłożyć podpisaną umowę z instalacjami przyjmującymi
odpady.
4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zostanie zawarta w formie pisemnej w terminach określonych w
ustawie Pzp.
5. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
6. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta
została uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny
całkowitej podanej w ofercie.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/11/2020
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 30/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pok. 21
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i na
miniPortalu.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na mini portalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Strykowa nr 138/2020.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu, Wykonawca w terminie wyznaczonym na składanie ofert składa:
1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;
2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE – załącznik nr 2 do SIWZ.
Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym;
3. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. tzw. konsorcjum, sp. cywilna)
oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.2 (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie – każdy podmiot składowy, tj.:
— każdy wspólnik (przedsiębiorca) tworzący spółkę cywilną,
— każdy konsorcjant tworzący tzw. konsorcjum.
Oświadczenie podpisują, w szczególności:
— umocowani przedstawiciele każdego wspólnika (przedsiębiorcy) tworzący spółkę cywilną,
— umocowani przedstawiciele każdego z konsorcjantów tworzących konsorcjum.
Oświadczenia mają potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak
przesłanek wykluczenia z postępowania;
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów (podpisane przez uprawnionych
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przedstawicieli tych podmiotów). JEDZ dotyczy zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci (udostępniający) nie będzie
podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji, gdy takim podwykonawcą będzie;
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił przy wypełnianiu JEDZ, że składa również oświadczenia
o braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, które nie są
implementacją art. 57 ust 1 Dyrektywy 2014/24UE na które wskazał UZP w instrukcji wypełnienia JEDZ oraz o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy Pzp w JEDZ część „alfa”;
6. dowód wniesienia wadium;
7. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – jeśli
dotyczy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobę/osoby udzielające pełnomocnictwa, a w przypadku kopii notarialnej –
kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza;
8. zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia;
9. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży
dokumenty wymienione w par. 12 ust. 3 pkt 3.4 SIWZ.
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Wykonawca, w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
Pzp – (samodzielnie, tj. bez uprzedniego wezwania zamawiającego) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego
załącznik nr 11 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale
VI ustawy – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób
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i w terminach określonych w ustawie. 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. 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. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w
inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie
internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej 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. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze
oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania
wniosków. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: inwestycje@strykow.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/10/2020
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