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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:502929-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Cieszyn: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2021/S 193-502929
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Cieszyn, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Cieszyna
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Cieszyn
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karina Wójcik
E-mail: przetargi@um.cieszyn.pl
Tel.: +48 334794352
Faks: +48 334794361
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.um.cieszyn.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.um.cieszyn.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.um.cieszyn.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://epuap.gov.pl/wps/portal
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez
właścicieli nieruch. zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie M.Cieszyna w latach 2022-2023
Numer referencyjny: ZPIF.271.1.12.2021
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II.1.2)

Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych wytworzonych przez właścicieli wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
położonych na terenie Miasta Cieszyna, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ- opis przedmiotu 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
90500000 Usługi związane z odpadami
90511000 Usługi wywozu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90514000 Usługi recyklingu odpadów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Cieszyn

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych wytworzonych przez właścicieli wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
położonych na terenie Miasta Cieszyna, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) odbiór bezpośrednio sprzed nieruchomości odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Miasta Cieszyna w latach 2022-2023
oraz ich zagospodarowanie;
b) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym w Cieszynie przy ul. Motokrosowej 27.
3. Prognozowana masa odpadów do odebrania i zagospodarowania w okresie realizacji umowy [Mg]:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 12 950,0
b) odpady zbierane selektywnie - 13 090,0
c) odpady zbierane selektywnie zaliczane do odpadów niebezpiecznych - 60,0
d) bioodpady – 3 050,0
4. Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych w ramach zamówienia:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) żużle i popioły pochodzące z procesów spalania w gospodarstwach domowych;
c) papier;
d) tworzywa sztuczne;
e) metale;
f) szkło z podziałem na szkło bezbarwne oraz szkło kolorowe;
g) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
h) bioodpady;
i) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
j) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z remontów prowadzonych samodzielnie
przez właścicieli nieruchomości w ilościach zgodnych z przyjętymi limitami;
k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
l) zużyte opony;
m) odpady niebezpieczne;
n) przeterminowane leki i chemikalia;
o) zużyte baterie i akumulatory;
p) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igły i strzykawki, z zastrzeżeniem, że tego typu odpady odbierane będą od mieszkańców
wyłącznie w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ- opis przedmiotu zamówienia
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: aspekt środowiskowy - liczba pojazdów realizujących przedmiot zamówienia
spełniających wymagania normy emisji spalin co najmniej EURO 5 / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: termin uruchomienia rejestracji zdarzeń wiązanych z pracą pojazdów
samochodowych świadczących usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: udostępnienie (pozostawienie) pojemników (np. typu „dzwon”) o minimalnej
pojemności 0,4 m3, po zakończeniu realizacji umowy / Waga: 5
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Kryterium jakości - Nazwa: aspekt środowiskowy - udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu
zamówienia / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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:
1. Warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów - zgodnie z art. 114 ustawy Pzp. Zamawiający uzna warunek udziału w
postępowaniu za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż:
a) posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Cieszyna, zgodnie z przepisami art. 9b ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządki w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późm. zm.),
oraz
b) posiada uprawnienia do zbieranie odpadów, oraz
c) posiada uprawnienia do transportu odpadów, oraz
d) posiada uprawnienia do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca
składa w formie ESPD, stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7
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z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (wzór oświadczenia ESPD stanowi załącznik nr 3a oraz 3b do SWZ)
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona,
do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty przekazania wezwania, następujących dokumentów
(aktualnych na dzień ich złożenia):
a) Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyn, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (np. zaświadczenie).
b) Dokument potwierdzający posiadanie uprawnienia do zbieranie odpadów objętych przedmiotem zamówienia
(o ile w ramach realizacji niniejszego zamówienia wykonawca będzie prowadził czynności objęte tym
uprawnieniem), z którego wynika jakie odpady wykonawca jest uprawniony do zbierania,
c) Dokument potwierdzający posiadanie uprawnienia do transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia
(np. kopia formularza rejestrowego oraz aktualizacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza
o wykreśleniu z rejestru, oraz zaświadczenie o nadaniu indywidualnego numeru rejestrowego oraz aktywacji
indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami),
d) Dokument potwierdzający posiadanie uprawnienia do zbierania odpadów w postaci zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego objętych przedmiotem zamówienia (np. kopia formularza rejestrowego oraz
aktualizacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów
formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru, oraz zaświadczenie
o nadaniu indywidualnego numeru rejestrowego oraz aktywacji indywidualnego konta w Bazie danych o
produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami).
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej zgodnie z art. 115 ustawy Pzp.
Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 złotych (jeden milion złotych 00/100).
UWAGA: W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż
PLN, zamawiający do przeliczenia tych wartości przyjmie średni kurs wymiany stosowany przez Narodowy Bank
Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca
składa w formie ESPD, stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7
z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (wzór oświadczenia ESPD stanowi załącznik nr 3a oraz 3b do SWZ)
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona,
do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty przekazania wezwania, następujących dokumentów
(aktualnych na dzień ich złożenia):
a) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej
złożeniem.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1. Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zgodnie z art. 116 ustawy Pzp. Zamawiający uzna
warunek udziału w postępowaniu za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż:
a) dysponuje lub będzie dysponować bazą magazynowo-transportową, odpowiadającą wymaganiom
określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi pojazdami:
- co najmniej cztery pojazdy typu śmieciarka, o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 tony do
odbioru odpadów z pojemników o pojemności 110 litrów, 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów spełniających normę
emisji spalin co najmniej Euro 4, oraz
- co najmniej jeden pojazd typu śmieciarka małogabarytowa, o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do
3,5 tony, przystosowana do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dostępie (wąskie jezdnie, ograniczone
krawężnikami i chodnikami) spełniający normę emisji spalin co najmniej Euro 4, oraz
- co najmniej dwa pojazdy z dźwignikiem hakowym lub bramowym, przystosowane do odbioru kontenerów z
odpadami z tym, że co najmniej jeden pojazd winien spełniać normę emisji spalin co najmniej Euro 4, oraz
- co najmniej jeden pojazd ciężarowy skrzyniowy o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nie mniejszej niż 7
ton, przystosowany do odbioru odpadów wielkogabarytowych (np. osiatkowany) spełniający normę emisji spalin
co najmniej Euro 4, oraz
- co najmniej jeden pojazd ciężarowy z żurawiem HDS przystosowany do odbioru pojemników typu „dzwon” i
innych, spełniający normę emisji spalin co najmniej Euro 4, oraz
- co najmniej jeden pojazd przystosowany do odbioru odpadów niebezpiecznych (ADR) spełniający normę
emisji spalin co najmniej Euro 4, oraz
- co najmniej cztery pojazdy ciężarowe (w tym przynajmniej jeden o DMC do 3,5 tony), przystosowane do
odbioru odpadów zbieranych selektywnie (w workach), spełniających normę emisji spalin co najmniej Euro 5.
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca
składa w formie ESPD, stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7
z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (wzór oświadczenia ESPD stanowi załącznik nr 3a oraz 3b do SWZ)
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona,
do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty przekazania wezwania, następujących dokumentów
(aktualnych na dzień ich złożenia):
a) opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno – technicznych zastosowanych przez wykonawcę
usług – baza magazynowo-transportowa – załącznik nr 4 do SWZ,
b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o sposobie do dysponowania tymi zasobami – wykaz pojazdów
(potencjał techniczny)– załącznik nr 5 do SWZ.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ – projekt umowy, w którym
określono również zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian zawartej umowy. Wszelkie zmiany i
uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych stanowiącą załącznik nr 11 – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy, zwanego dalej
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zabezpieczeniem, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie musi obejmować
zarówno okres realizacji zamówienia, jak i okres rękojmi i gwarancji.
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: 08/11/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

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

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/02/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 08/11/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Wykonawca składa ofertę przetargową za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty”
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty przetargowej opisany
został w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu – skrytka ePUAP: Urząd Miejski w Cieszynie - Adres
ESP -skrytki ePUAP: /u390efc0tm/
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. Komisja dokona otwarcia ofert za pomocą mechanizmu do odszyfrowania ofert (Deszyfrowanie na
miniPortalu poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania).
3. Osoby do kontaktu: Karina Wójcik, Beata Dadej

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:
1. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikacji niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty
elektronicznejprzetargi@um.cieszyn.pl Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia,
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zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. Ofertę należy sporządzić w języku
polskim.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
3.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021
r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, aktów wykonawczych do niniejszej ustawy oraz niniejszej
Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ".
4. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy
Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, złożenia oferty w postaci
katalogów elektronicznych, udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp,
dynamicznego systemu zakupów, składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych.
9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców,
o których mowa w art. 94 ustawy Pzp,
10. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust.2 pkt 2
ustawy Pzp.
11. Zamawiający nie dopuszcza zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust.1 ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił
osoby na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy. Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu
umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) pracowników, którzy faktycznie będą wykonywali roboty
budowlane w zakresie:
a) osoby zatrudnione przy odbiorze odpadów z terenu nieruchomości, oraz
b) kierowcy i operatorzy samochodów bezpylnych i innych, którymi posłuży się wykonawca przy realizacji
zadania, oraz
c) osoby nadzorujące realizację przedmiotu umowy, w tym pracownicy logistyki, administracji i biura obsługi
klienta.
UWAGA: Szczegółowe informacje określone zostały w § 7 projektu umowy (załącznik nr 10 do SWZ).
13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
a) Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania
ofert, w wysokości: 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
b) Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium w zakresie odpowiedniej części
zamówienia - w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna; przez oryginał dokumentu należy
rozumieć elektroniczny dokument wystawiony przez gwaranta w postaci elektronicznej.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.
1.Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w
terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit.a;
2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku
zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;
3.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust.1 i 2 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, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza
progi unijne;
4.Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo
30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki ‒
ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie
udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji
bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenia o wyniku postępowania albo zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku
postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki.
5.Wszelkie informacje o przysługujących środkach ochrony prawnej uregulowane zostały w Dziale IX ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/09/2021
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