
 
                    Zadanie: „Transport odpadów” 

  

         Dokument: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                                     

         Nr zamówienia:  ZP-URB-12-2020                                                                                                                                        
 

 

 

           
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA( dalej: siwz) 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843 ze zm.) zwanej w skrócie ustawą Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia                

poniżej 214 000,00  euro 

 „Transport odpadów” 

Zamawiający: 

Urbis Sp. z o.o., ul. Chrobrego 24/25,  

62–200 Gniezno, tel. (61) 424-58-00 

www.urbis.gniezno.pl 

 

Wspólny słownik zamówień CPV: 

Główny przedmiot :  

    45000000-7 – roboty budowlane  

Dodatkowe przedmioty:  

90.50.00.00-2 usługi związane z odpadami 

90.51.20.00-9 usługi transportu odpadów 

34.14.45.10-6      pojazdy do transportu odpadów 

Zatwierdził: 

 Prezes Zarządu – Dariusz Grzegorz Zamiar 

 

 

 

 

http://www.urbis.gniezno.pl/
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  URBIS Sp z o.o.  ul. Chrobrego 24/25,62-200 Gniezno  

NIP: 784-00-41-944, REGON: 630952490 tel. (0-61) 424 58 00 fax 61 426-35-67                                       

e-mail: urbis@urbis.gniezno.pl strona: http://www.urbis.gniezno.pl    

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: - Biuletyn Zamówień Publicznych                                            

Nr ogłoszenia 578891-N-2020 data publikacji: 27 sierpnia 2020 - strona internetowa Zamawiającego 

http://www.urbis.gniezno.pl/ - tablica ogłoszeń Zamawiającego 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).  

2. Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa”, 

należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w ust. 1.  

3. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

4. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.  

5. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46  ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

6. W sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).  

7. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z 

późn. zm.);  

2) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1126);  

3) rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993);  

4) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 2447);  

5) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych   

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2453).  
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

1. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „Transport odpadów”. Transport odbywać się na 
trasie stacja przeładunkowa Bardo 11A k/ Wrześni - Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 
12 A, zgodnie z ustawą o odpadach tj. z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów z 
dnia 7 października 2016 r.(Dz.U. z 2016 r. poz. 1742). Przewidywana ilość odpadów przeznaczona do 
transportu do 7000,00 Mg. Ilość transportów zależna od potrzeb  Zamawiającego i wynikać będzie z 
bieżącego zapotrzebowania- odbiory realizowane będą w sposób sukcesywny). Odpady o kodach 
150102, 150106 ,200307 transportowane będą pojazdem z naczepą ciągnikową typu ruchoma podłoga 
o pojemności min 93 m3. Odpady o kodach 200301, 200201, 170101, 170107,200399 transportowane 
będą pojazdem z naczepą ciągnikową samowyładowczą o pojemności min. 50 m 3.   Zgłoszenie co do 
ilości odbioru odpadów następować będzie telefonicznie lub drogą elektroniczną z 48 godzinnym przed 
podstawieniem pojazdu/ pojazdów. Załadunek odpadów po stronie Zamawiającego. Od chwili 
załadunku odpowiedzialność za transport odpadów przejmuje Wykonawca. Załadunek odbywa się od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00.Trasa  przewozu liczona najkrótszą drogą 
publiczną o odpowiedniej dopuszczalnej masie z uwzględnieniem aktualnych przepisów ruchu 
drogowego oraz utrudnień w ruchu drogowym. 

2. Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia klauzula społeczna.  

Wykonawca zobowiązuje się, że personel realizujący zamówienie ( kierowcy) będą w okresie trwania 
umowy zatrudnieni na podstawie Umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. Zm.).Wykonawca na etapie badania ofert 
oraz w czasie realizacji umowy będzie zobowiązany udostępniać dokumenty, oświadczenia na wniosek 
Zamawiającego, w tym w szczególności kopii umów o pracę, dokumentów potwierdzających bieżące 
opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w pracowników. Nieprzedłożenie 
przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi 
czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie 
obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, a więc będzie stanowiło o 
nienależytym wykonaniu przedmiotu zamówienia z wszystkimi tego konsekwencjami . 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Rozpoczęcie świadczenia usługi od dnia podpisania umowy  

Zakończenie świadczenia usługi do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania strumienia ilości odpadów 

przewidywanych przez Zamawiającego do transportu. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postepowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:   

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z 

odrębnych przepisów;   

Wykonawca spełni warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów jeżeli wykaże, że posiada: 

a) aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych; 
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2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej . Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym 

mowa w pkt. 2, Zamawiający wymaga,  

Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej jeżeli wykaże, że posiada: 

a) ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

3) zdolności technicznej lub zawodowej; Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym 

mowa w pkt. 3, Zamawiający wymaga,  

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

a) zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługę polegającą na 

transporcie odpadów odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot 

zamówienia tj. min. 1 usługę polegające na transporcie odpadów w ilości 3.000 ton. Wykonawca poda 

ich wartości, przedmiotu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały 

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty; 

b) dysponują min. 1 naczepą ciągnikową, typu ruchoma podłoga o pojemności min. 93 m3i ładowności 

min. 24 tony wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym zasobem; 

c) dysponują min. 1 naczepą ciągnikową, samowyładowczą o pojemności min. 50 m3 i ładowności min. 

26 ton wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym zasobem 

d) do realizacji zamówienia publicznego skieruje minimum 2 osoby wykonujące bezpośrednio 

przedmiot zamówienia zatrudnionych na stanowisku kierowców. 

Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie 

spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę. 

Na podstawie art. 22d ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że 

Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz  

a ) podstawa wykluczenia art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.   

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy 

Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację,  w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 

majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 

r. - Prawo restrukturyzacyjne ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 814 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
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upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 z późn. zm.).  

b) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp:  

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, będącego osobą 

fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 

wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia 

wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000,00 złotych,  

c) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp: Z postępowania o udzielenie 

zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu 

zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 

skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp,  

d) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp: Z postępowania o udzielenie 

zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 

1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności. Zadanie: „Zarządzanie i administrowanie komunalnym 

zasobem Miast 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA   

1. W celu wstępnego potwierdzenia przez Wykonawcę, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu Zamawiający żąda, aby Wykonawca  do oferty dołączył aktualne na 

dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu zgodnie  z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

2. 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 zamieszcza informacje o tych podmiotach informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust.1.  

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym 

mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 

potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 

zakresie, w którym każdy  z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia. 

 4. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny 

ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu-procedura odwrócona. 
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5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.  

6. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  

dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający wezwie Wykonawcę, aby złożył:  

dokument potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 

Zamawiającego na dzień podpisania umowy. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w okresie obowiązywania umowy 

na sumę ubezpieczenia wskazaną przez Zamawiającego. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na 

który zawarta jest umowa ubezpieczenia, upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu, do dnia wygaśnięcia dotychczasowego 

ubezpieczenia, dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku, gdy 

składka ubezpieczeniowa opłacana jest w ratach, których termin płatności  upływa  w okresie realizacji 

przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, w terminie 5 

dni od dnia dokonania potwierdzenia zapłaty każdej raty.  

7. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału    w postępowaniu  

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia 

następujących dokumentów:  

1) wykaz usług (załącznik nr 5) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w tym 

okresie co najmniej 1 usługę polegającą na transporcie odpadów odpowiadające swoim rodzajem i 

wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. min. 1 usługę polegające na transporcie 

odpadów w ilości 3.000 ton wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane,  z załączeniem dowodów określających czy 

usługi zostały wykonane należycie, ,przy czym dowodami,  o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny  o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - inne dokumenty;  

2) wykaz sprzętu ( załącznik nr 3) tj. 

a) dysponuje min. 1 naczepą ciągnikową, typu ruchoma podłoga o pojemności min. 93 m3i ładowności 

min. 24 tony wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym zasobem; 

b) dysponuje min. 1 naczepą ciągnikową, samowyładowczą o pojemności min. 50 m3 i ładowności min. 

26 ton wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym zasobem 

3 ) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami (załącznik nr 4 ). 
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W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  dotyczących 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający wezwie Wykonawcę, aby złożył:   

1) aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych. 

8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia następujących dokumentów:  

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  w celu potwierdzenia braku podstaw do 

wykluczenia na podstawie  art. 24  ust. 5 pkt 1 ustawy.  

2)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu; Uwaga dotyczy spółki cywilnej: do oferty składanej przez 

spółkę cywilną dołączyć należy zaświadczenia z US i ZUS wystawione dla spółki i każdego wspólnika 

spółki cywilnej osobno. 

4 )informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez 

Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert, 

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 

w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) 
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8 )oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej( załącznik nr 9), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca 

może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu: 

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1-3 składa dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 

że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

10. Dokument, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej  niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt 2-3. , powinien być wystawiony nie wcześniej  niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

 11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 

8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu.  

13. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.  

14. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia 

lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może jest uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych,  w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym 

repozytorium.   

15. Ponadto Wykonawca w ofercie składa:  

1) formularz ofertowy na załączonym druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ  

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postepowaniu 

3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego 
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4.) Pełnomocnictwo. 

16. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia 

ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 23 ustawy zgodnie  z Załącznikiem Nr 9 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

17. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału   w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go  z nim stosunków prawnych.  

18. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści powyższego zobowiązania 

( załącznik nr 7 do SIWZ )musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:   

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;   

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego;   

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;   

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

19. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu   do tych podmiotów 

dokumentu wymienionego w ust. 8 pkt 1-7 

20. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.  

21. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

22. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy.  

23. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 

którym mowa w ust. 21, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 
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wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem 

lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 

w ust. 16.  

24. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie Wykonawcy występujący 

wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, albo do reprezentowania w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.    

25. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

26 Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

27. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.  

 VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI   

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem na nr 61 426-35-67 lub drogą elektroniczną na adres 

urbis@urbis.gniezno.pl z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń o braku 

podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów 

składanych na wezwanie Zamawiającego oraz pełnomocnictwa.  

3.  Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania.   

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania dokumentu, domniemywa się,   że Wykonawca mógł 

zapoznać się z jego treścią w momencie przesłania faksem lub drogą elektroniczną.   

5. Osobami Zamawiającego uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: - 

 - w sprawach proceduralnych – Katarzyna Kolenda , 508 052 156  

- w sprawach merytorycznych – Rafał Kaczmarek  693 333 724.   

W godzinach urzędowania Zamawiającego. 
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6.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 

terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 6, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 

w ust. 6.  

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja 

jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.   

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający 

udostępnia na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 ustawy stosuje się odpowiednio.  

11. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

12. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 

ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie 

internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 

Przepis art. 38 ust. 4a ustawy stosuje się odpowiednio.  

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM   

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 

00/100).  

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach 

ubezpieczeniowych;  

5) 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 

299).  

4. Wykonawca złoży dokument w formie oryginału potwierdzającego wniesienie wadium w siedzibie 

Zamawiającego URBIS Sp z o.o. ul. Chrobrego 24/25 , 62-200 Gniezno -sekretariat I piętro lub dołączy 

do oferty. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:  
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PKO Bank Polski S.A. Nr 90 1020 4027 0000 1102 1307 9308. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu 

przyjmuje się datę i godzinę uznania na rachunku bankowym Zamawiającego, a nie datę wydania 

dyspozycji przelewu. Kopię przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.  

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11.  

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.   

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert.  

9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium 

na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium  w terminie określonym przez zamawiającego.  

10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej   za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez wykonawcę.  

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 

wybrana:  

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie,   

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe    z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy.  

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ   

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.   

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody  na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni.  



 
                    Zadanie: „Transport odpadów” 

  

         Dokument: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                                     

         Nr zamówienia:  ZP-URB-12-2020                                                                                                                                        
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 

 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie,  z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po 

wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Wykonawca winien zapoznać się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  

2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty udziału w niniejszym postępowaniu.  

 3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do 

SIWZ.  

4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.   

5. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.   

7. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.  

8. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone w języku obcym są 

składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający 

wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.  

9. Załączniki winny zostać wypełnione przez Wykonawcę ściśle według warunków   i postanowień 

zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy 

Wykonawcy, wpisuje „NIE DOTYCZY”.  

10. Oferta, dokumenty i oświadczenia powinny być podpisane przez osobę/y upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy.   

11. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych 

dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Takie pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie 

oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza.   

12. Wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach oferty) winny być podpisane 

przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  

13. Wszystkie kartki oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane, a całość trwale spięta.  

14. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w sposób czytelny i trwały uniemożliwiający 

dekompletację oferty.   

15. Dokumenty lub oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach 

lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  
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16. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.  

17. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego 

z nich dotyczą.  

18. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

19. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej i opieczętowanej kopercie w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność, 

zaadresowanej na adres Zamawiającego: URBIS Sp z o.o. ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno oraz 

posiadać oznaczenia nazwę i adres Wykonawcy oraz numer telefonu, aby można było ją odesłać w 

przypadku złożenia po wyznaczonym terminie.  

Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy URBIS Sp z o.o. ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno 

Oferta w przetargu nieograniczonym „TRANSPORT ODPADÓW”  Nie otwierać przed upływem terminu 

otwarcia ofert 

 20. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny. 

Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 

unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.  

21. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane  oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 

4 ustawy.  

22. Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca powinien 

załączyć (ponumerowane i zszyte) do oferty w osobnej kopercie opisanej „Nie udostępniać innym 

uczestnikom postępowania”.  

  

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT   

1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie 

do dnia 03.09.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie URBIS Sp z o.o. ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno-

sekretariat I piętro 

2. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w wymaganiami ponosi Wykonawca.   

3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie   o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 

przed terminem składania ofert, określonym  w niniejszej Specyfikacji.  

 4. Powiadomienie musi być złożone wg zasad wymaganych przy złożeniu oferty  i dodatkowo 

oznaczone określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANE”.  
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5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.09.2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie URBIS Sp z o.o. ul. Chrobrego 

24/25 62-200 Gniezno-salka konferencyjna I piętro    

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

8. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.  

9. Oferty będą otwierane wg kolejności wpływu u Zamawiającego.   

10. Otwarcie ofert jest jawne.  

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji   i warunków płatności zawartych 

w ofertach.  

11. Niezwłocznie po otwarciu ofert zmawiający  zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  

12. W toku badania i oceny ofert Zmawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z wyjątkiem sytuacji opisanej w ust 14, dokonywanie 

jakiejkolwiek zmiany w jej treści.   

13. Zamawiający poprawia w ofercie:  

1) oczywiste omyłki pisarskie,  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,  

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.   

14. Jeśli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, to Zamawiający odrzuca jego ofertę.    

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

1. Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym ryzyko 

Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, 

pominięcie lub nienależycie rozpoznanie przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego           w umowie.  

2. W formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać 

cenę ryczałtową za realizację zadania.  
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3.  Oferta winna uwzględniać cenę netto, podatek VAT wg obowiązujących przepisów oraz cenę brutto 

i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.  

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT  

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych   na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.   

2. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:  

  Opis kryteriów oceny Znaczenie  

A. Cena 60% B. Termin płatności faktury  40%  

A/ Kryterium łącznej ceny brutto  Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy 

ocenie oferty:         

A =        Najniższa zaoferowana cena  x 100 pkt x 60 %  

              Cena oferty badanej 

B/ Kryterium terminu płatności faktury  Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany 

przy ocenie oferty:  

 Kryterium TERMIN PŁATNOŚCI waga 40% 

14 dniowy termin płatności – 0 pkt. 

21 dniowy termin płatności – 20 pkt. 

30 dniowy termin płatności – 40 pkt 

3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za 

powyższe kryteria. Zastosowanie będzie miał następujący wzór: P (punkty) = A+B  

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która uzyskała największą ilość punktów.  

5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera 

ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub 

koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach.  

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług , który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór 

oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
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(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

  

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY   W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofert  w niniejszym 

postępowaniu.   

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach 

wskazanych przez Zamawiającego.   

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, 

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 

10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 

o których mowa w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:  

1) złożono tylko jedną ofertę,  

2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 

lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postepowanie 

odwoławcze.  

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania 

ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 

mowa w art. 93 ust. 1. 

 6. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia należy 

dostarczyć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. (Konsorcjum) 

7. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością, a wartość zamówienia przekracza podwójną wielkość kapitału zakładowego, 

przed podpisaniem umowy należy dostarczyć uchwałę zgromadzenia wspólników upoważniającą 

Zarząd do zawarcia umowy (art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych) o ile umowa spółki nie stanowi 

inaczej.  

8. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu:  

- Umowę konsorcjum regulującą współpracę konsorcjantów. 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

Zamawiający  nie  żąda wniesienia od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy . 
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XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO 

WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH  

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego 

na takich warunkach jak umowa, której projekt stanowi Załącznik Nr 6  do SIWZ.  

2. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego po 

wyborze najkorzystniejszej oferty.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty  w 

przypadkach określonych w załączonym projekcie umowy. Załącznik nr 6 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA   

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu, 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.  2. 

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 

ustawy.  

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

 1) określenia warunków udziału w postępowaniu,  

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,  

3) odrzucenia oferty odwołującego,  

4) opisu przedmiotu zamówienia, 5) wyboru najkorzystniejszej oferty.  

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 

elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.  

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu  do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej.  
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8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 

ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

 9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej.  

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.  

12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.  

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 

sądu.  

14. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

zamawiającego. 

 15. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia  23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 

2020r. poz. 1041 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.  

16. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w 

terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 17. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes 

Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez 

Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 

postępowania cywilnego o prokuratorze.  

18. Dział VI Środki Ochrony Prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zawiera szczegółowe regulacje prawne dotyczące środków ochrony prawnej.  

XVIII. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia 

podwykonawcom.  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym 

(Załącznik Nr 1 do SIWZ) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i 

podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powołuje się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 

na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
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XIX. INFROMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH 

CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 36 

A UST 2 Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia osobistego wykonania kluczowych części zamówienia 

przez Wykonawcę.   

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓREJ PRZEDMIOTEM SĄ 

ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA 

TAKIE WYMAGANIA  

Brak 

XXI. INFORMACJE O UMOWACH O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ DOSTAWY 

LUB USŁUGI, KTÓRE, Z UWAGI NA WARTOŚĆ LUB PRZEDMIOT TYCH DOSTAW LUB USŁUG, NIE 

PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI PRZEDKŁADANIA ZAMAWIAJĄCEMU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA 

TAKIE INFORMACJE Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.  

XXII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH,  O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 

PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH 

ZAMÓWIEŃ  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  

i 7 ustawy Pzp.  

XXIII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, 

JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH 

SKŁADANIE  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.   

XXIV. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO Strona 

internetowa: http://www.urbis.gniezno.pl    Adres e-mail: urbis@urbis.gniezno.pl.  

XXV. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A USTAWY Wymagania, o których mowa w 

art. 29 ust. 3a ustawy określone zostały w rozdziale III pkt 2 niniejszej SIWZ oraz w projekcie umowy, 

stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 

XXVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w 

ustawie Prawo Zamówień Publicznych i jest zgodna z treścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą wg przyjętych kryteriów wyboru i sposobu oceny 

ofert.  

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają 

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. 

zm.).  

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostaje udostępniona nieodpłatnie  na stronie 

internetowej Zamawiającego: http://www.urbis.gniezno.pl     

 

 ZAŁĄCZNIKI:   
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Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy      

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu  

Załącznik Nr 3 – Wykaz sprzętu. 

Załącznik Nr 4 – Wykaz osób  

Załącznik nr 5 – Wykaz robót 

Załącznik Nr 6 – Projekt umowy.   

Załącznik nr 7-   Zobowiązanie podmiotu trzeciego. 

Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy. 

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o grupie kapitałowej. 

  

  

 


