
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie Gminy Krasnobród w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRASNOBRÓD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368701

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 36

1.5.2.) Miejscowość: Krasnobród

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-440

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@krasnobrod.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krasnobrod.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie Gminy Krasnobród w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e322295-6c43-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00006900/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-11 14:56

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003920/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Krasnobród

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.krasnobrod.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl ,
https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa
się za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal.2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego
przez miniPortal (Formularz do komunikacji).3. Zamawiający może również komunikować się (nie
dotyczy składania ofert) z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: um@krasnobrod.pl 4.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.5. Zasady składania
ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich
wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal. Wykonawca zobowiązany jest
zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o
udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu
miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ6. Sporządzanie i przekazywanie informacji w tym
dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.7. Osobą uprawnioną do
komunikowania się z Wykonawcami jest p. Dorota Sikora -podinspektor ds. inwestycji.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
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polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 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 „Rozporządzenie”, informuję, że:1. Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Urząd Miejski w Krasnobrodzie (ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród; tel.: 84 660 76 92
adres e-mail: um@krasnobrod.pl)2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub
korespondencyjnie na adres wskazany przez Administratora.3. Dane osobowe będą przetwarzane w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na
terenie Gminy Krasnobród w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.”4. Dane osobowe będą
przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.5. Podstawą prawną przetwarzania
danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.6. Odbiorcami
Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.7. Obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP. 8. Osoba, której dane dotyczą ma
prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, - w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem
przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,9. Osobie, której dane dotyczą nie
przysługuje:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych
osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;-
na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych. 10.
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator 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.11.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z PZP.12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1
Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez
Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16
Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.Ciąg dalszy w
Rozdziale 21 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: I.271.1.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
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4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest: „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych
na terenie Gminy Krasnobród w okresie od 01.04.2021r. do 31.03.2022r.”. W zakres usługi
wchodzi:a) odbiór i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krasnobród,b) zapewnienie właścicielom
nieruchomości zamieszkałych worków na odpady zbierane w sposób selektywny,c) odbiór
stałych i ciekłych odpadów komunalnych zgromadzonych w prowadzonym przez Gminę
Krasnobród Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.2) Odpady komunalne z
terenu nieruchomości zamieszkałych będą odbierane przez Wykonawcę z podziałem na:a)
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie: 20 03 01,b) odpady zbierane
selektywnie tj.: -szkło oraz odpady ze szkła o kodach: 15 01 07, 20 01 02, -opakowania z
papieru i tektury oraz papier i tektura o kodach: 15 01 01, 20 01 01, -opakowania z tworzyw
sztucznych, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metalu oraz
metale o kodach: 15 01 02, 20 01 39, 15 01 05, 15 01 04, 20 01 40, -odpady ulegające
biodegradacji o kodzie: 20 01 08, 20 02 01, -popiół z palenisk domowych o kodzie: ex 20 01
99,c) meble i odpady wielkogabarytowe o kodzie: 20 03 07.Łączna szacunkowa ilość odpadów
całego zamówienia w okresie od 01.04.2021r. do 31.03.2022r wynosi 847,47 Mg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-04-01 do 2022-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Za najkorzystniejszą ofertę
w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największa ilość punktów (O)
obliczoną na podstawie wzoru:O = C + Pr + Pcgdzie:O –łączna ilość punktów oferty ocenianej,C –
liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,Pr –liczba punktów uzyskanych w kryterium „Czas
realizacji reklamacji zgłoszonej przez zamawiającego”.Pc –liczba punktów uzyskanych w kryterium
„Termin płatności za faktury częściowe”Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów
i sposobu oceny ofert zawiera rozdział 16 SWZ.
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4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności za faktury częściowe

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
[Numeracja zgodna z SWZ] 4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 4.1.1. zdolności do występowania w
obrocie gospodarczymZamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.4.1.2. uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisówZamawiający określa następujące warunki w ww. zakresie:a) Posiada wpis do
Rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Krasnobrodu w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krasnobród
zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z
późn. zm.), b) jest wpisany do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w
opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa na
podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.797).W
przypadku wykonawców występujących wspólnie Zamawiający dokona łącznej oceny
wykonawców w zakresie spełniania wyżej opisanego warunku, przy czym Zamawiający wymaga,
aby jeden z wykonawców posiadał ww. uprawnienia.4.1.3. sytuacji ekonomicznej lub
finansowejZamawiający nie określa warunku w ww. zakresie 4.1.4. zdolności technicznej lub
zawodowej w zakresieZamawiający określa następujące warunku w ww. zakresie:WARUNEK
POSIADANIA ZDOLNOŚCI ZAWODOWEJ zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca
wykaże wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, przynajmniej jednej usługi związanej z
odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych o
wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto. WARUNEK DOTYCZĄCY POSIADANIA
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ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca udokumentuje
dysponowanie następującym potencjałem technicznym: a) Bazą magazynowo–transportową
usytuowaną na terenie Gminy Krasnobród lub w odległości nie większej niż 60 km od granic
Gminy Krasnobród. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada
tytuł prawny. Baza magazynowo – transportowa winna spełniać wymagania, o których mowa w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2013 r., poz.
122).b) Pojazdami w ilości: - co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych w tym co najmniej jednym pojazdem z myjką o zamkniętym
obiegu wody przystosowanym do odbierania odpadów oraz mycia i dezynfekcji pojemników w
miejscu odbioru odpadów, - co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji
kompaktującej, - co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie
zbieranych odpadów komunalnych. Pojazdy winny spełniać wymagania, o których mowa w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2013 r., poz.
122). Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na
podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia -nie spełnia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
[Numeracja zgodna z SWZ] 7.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:a) nie podlega
wykluczeniu,7.1.1. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 3 SWZ.7.1.2. Jeżeli
wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1 SWZ lub jest ono niekompletne lub
zawiera błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu
na jego złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania.7.1.3. Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1
SWZ nie może służyć potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji.7.1.4. Zamawiający może żądać od
wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych oświadczeń, o których mowa w pkt 7.1
SWZ.7.1.5. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 SWZ budzą
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu
informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich
informacji lub dokumentów.7.2. W przypadku, o którym mowa w rozdziale 9 SWZ wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni wykonawcy.7.2.1. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika
nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: [Numeracja zgodna z SWZ] Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):7.3.1 W
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:a) WPIS do Rejestru działalności
regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Krasnobrodu w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krasnobród zgodnie z ustawą o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.). b) Wpis do
BDO rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
prowadzonego przez Marszałka Województwa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.701). c) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie żądał: -WYKAZ
USŁUG I NARZĘDZI:, a) cz. A WYKAZ USŁUG wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym
okresie -wg wzoru Załącznika nr 4 do SWZ wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, wartości robót, z załączeniem dowodów
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określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, 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 -inne dokumenty,- cz. B WYKAZ NARZĘDZI,
wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, wg. wzoru
Załącznika nr 4 do SWZ. -dokument potwierdzający tytułu prawnego do bazy magazynowo-
transportowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga od wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków
dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:1) Formularz ofertowy –do
wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ (przy czym Wykonawca może
sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla
oferty w SWZ i załącznikach). 2) Oświadczenie, o których mowa w rozdziale 7.1 SWZ;3)
Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego
zasoby:a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub
podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia
wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;b) wykonawca lub
podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa
w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.c) jeżeli w
imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do
jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od
wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub
innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 4)
Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
[Numeracja zgodna z SWZ] 11.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).11.2.Wadium może być wniesione w
jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach
ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.11.3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na
następujący rachunek bankowy Zamawiającego:Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim
oddział w KrasnobrodzieNr rachunku: 38 9639 0009 2002 0057 6879 0003 z adnotacją „Wadium
Znak sprawy: I.271.1.1.2021”11.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający
uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert.11.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub
poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci
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elektronicznej –przed upływem terminu składania ofert.11.6.W przypadku wnoszenia wadium w
formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi
być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:a)
nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego),
gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,b) kwotę wadium,c) termin ważności
gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,d) zobowiązanie
gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze
żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach
ustawy.11.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których
mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.11.8. Zasady dokonywania zatrzymania i
zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
[Numeracja zgodna z SWZ] 9.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.9.2 W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia:a) oświadczenie o którym mowa w pkt. 7.1 SWZ
składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziałuw postępowaniu lub kryteriów selekcji.b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 9.1
SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie
należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 3 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym
środkiem dowodowym.c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe
środki dowodowe, o których mowa w pkt. 7.3 SWZ.9.3 Jeżeli została wybrana oferta
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
[Numeracja zgodna z SWZ] 20.1 Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ.20.2
Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art.
454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
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8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W
formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona
będzie korespondencja związana z postępowaniem.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-20
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	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 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 „Rozporządzenie”, informuję, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Krasnobrodzie (ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród; tel.: 84 660 76 92 adres e-mail: um@krasnobrod.pl)2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub korespondencyjnie na adres wskazany przez Administratora.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krasnobród w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.”4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP. 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, - w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych. 10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator 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.11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.Ciąg dalszy w Rozdziale 21 SWZ.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: I.271.1.1.2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-04-01 do 2022-03-31
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największa ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:O = C + Pr + Pcgdzie:O –łączna ilość punktów oferty ocenianej,C –liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,Pr –liczba punktów uzyskanych w kryterium „Czas realizacji reklamacji zgłoszonej przez zamawiającego”.Pc –liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin płatności za faktury częściowe”Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawiera rozdział 16 SWZ.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego
	4.3.6.) Waga: 20,00
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności za faktury częściowe
	4.3.6.) Waga: 20
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: [Numeracja zgodna z SWZ] 7.1.	Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:a)	nie podlega wykluczeniu,7.1.1.	Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 3 SWZ.7.1.2.	Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1 SWZ lub jest ono niekompletne lub zawiera błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.7.1.3.	Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1 SWZ nie może służyć potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji.7.1.4.	Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych oświadczeń, o których mowa w pkt 7.1 SWZ.7.1.5.	Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 SWZ budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.7.2.	 W przypadku, o którym mowa w rozdziale 9 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.7.2.1.	Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 3 do SWZ.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: [Numeracja zgodna z SWZ] Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):7.3.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:a) WPIS do Rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Krasnobrodu w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krasnobród zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.). b) Wpis do BDO rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.701). c) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie żądał: -WYKAZ USŁUG I NARZĘDZI:, a) cz. A WYKAZ USŁUG wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie -wg wzoru Załącznika nr 4 do SWZ wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, wartości robót, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, 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 -inne dokumenty,- cz. B WYKAZ NARZĘDZI, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, wg. wzoru Załącznika nr 4 do SWZ. -dokument potwierdzający tytułu prawnego do bazy magazynowo-transportowej.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
	6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-19 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-19 10:30
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-20



