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Sejny, dnia 29 paździenika 2021 r. 
I.  DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 
Nazwa zamawiającego  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
Adres zamawiającego  ul. 1 Maja 15 
Kod Miejscowość  16-500 Sejny 
Telefon:  (87) 5 162 186 
adres poczty elektronicznej  info@pgk.sejny.pl 
adres strony internetowej: www.pgk.sejny.pl   
Godziny  pracy poniedziałek – piątek:  07:00-15:00 
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany  
i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia: www.pgk.sejny.pl  ,https://pgksejny.ezamawiajacy.pl. 
 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) (zwanej dalej również 
"ustawą Pzp"), a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze, 
dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 129 ust. 2 oraz art. 132 

ustawy Pzp. 
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej 

"SWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 
5. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu Platformy zakupowej  

https://pgksejny.ezamawiajacy.pl. Ilekroć w niniejszej SWZ lub w przepisach o zamówieniach 
publicznych mowa jest o stronie internetowej prowadzonego postępowania należy przez to 
rozumieć także Platformę. 

6. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i 
wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia: www.pgk.sejny.pl. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów odebranych od właścicieli 

http://www.szpitallapy.pl/
http://www.szpitallapy.pl/
https://miastosejny.ezamawiajacy.pl/
https://miastosejny.ezamawiajacy.pl/
http://www.szpitallapy.pl/
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nieruchomości położonych na terenie prowadzonej działalności przez Przedsiebiorstwo 
Gospodarki Komunalnej w Sejnach, odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych oraz odpadów wytworzonych w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków 
w Sejnach. 

 

Orientacyjna ilości odpadów zebranych w roku 2021: 

Rodzaj odpadów 
 

Kod odpadu 
Ilość odpadów odebranych 

w 2021 r [Mg] 

Zmieszane odpady komunalne        20 03 01 1931,6 

Opakowania z papieru i tektury        15 01 01 39,2 

Zmieszane odpady opakowaniowe        15 01 06 279,8 

Odpady biodegradowalne         20 02 01 67,8 

Odpady wielkogabarytowe        20 03 07 90 

Odpady innych materiałów 
ceramicznych i elementów 

wyposażenia 
      17 01 03 7 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06* 

      17 01 07 10,2 

Skratki 19 08 01 24 

Zawartość piaskowników 19 08 02 22 
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Szacowana ilość odpadów na 12 m-cy jest zbliżona do w/w ilości. 

Ilości te należy traktować jedynie orientacyjnie, wynagrodzenie za usługę 
zagospodarowania będzie uzależnione od rzeczywistej dostawy odpadów. 

Odpady będą dostarczane Wykonawcy zgodnie z systemem gospodarki odpadami na 
terenie Gminy określonym w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sejny, 
Gminy Sejny oraz Gminy Krasnopol. 

     Odpady wielkogabarytowe dostarczane będą przez Zamawiającego luzem, z 
wykorzystaniem samochodów przystosowanych do przewozu odpadów, w kilku terminach w 
trakcie trwania umowy. 

2. Zagospodarowanie odpadów ma zostać potwierdzone kartą przekazania odpadów wg 
obowiązujących przepisów prawa, oraz kopiami kwitów wagowych, potwierdzających czas i 
wagę odpadów komunalnych przyjętych do instalacji. 

3. Wykonawca zagospodarowujący dostarczone odpady zobowiązany jest do maksymalnego 
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne oraz maksymalnego 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania. 

4. Wykonawca zapewni, by miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
spełniały kryteria technologiczne – odpowiadały wymaganiom określonym w art. 143 ustawy 
prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. i innym właściwym przepisom. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przyjmować odpady w dni robocze w godzinach od 08:00 do 15:00. 

6. Dostawa odpadów dokumentowana będzie przez Wykonawcę. Każdy wjazd będzie 
zarejestrowany i potwierdzony dokumentem zawierającym datę przywozu, rodzaj, kod i wagę 
odpadów, nr rejestracyjny pojazdu i dane identyfikacyjne dostawcy. Kopię w/w dokumentu 
otrzymuje kierowca dostawcy odpadów podczas dostawy każdej partii odpadów. 

7. Przyjmowane odpady muszą być każdorazowo ważone na legalizowanej wadze. Ważenie musi 
być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego. 

8. Karta Przekazania Odpadu (rozumianą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji 
odpadów, (Dz. U. z 2019 r. poz. 819) z danego miesiąca, zawierająca dane poszczególnych 
dostaw, dołączona będzie do faktury VAT, która będzie stanowiła podstawę do obciążenia 
Zamawiającego.   
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9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację o masie odpadów komunalnych poddanych 
recyklingowi, przygotowanych do ponownego użycia oraz poddanych odzyskowi, w terminach 
wskazanych w stosownych przepisach. 

10. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszelkich awariach instalacji, przestojach w 
przyjmowaniu odpadów, zmianach w funkcjonowaniu instalacji wynikających z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, ograniczeniach wynikających z decyzji organów nadzorczych 
w terminie do 24 godz. od momentu zaistniałych zdarzeń, ograniczeń, przestojów. Brak 
informacji o zaistniałych zmianach w funkcjonowaniu instalacji może skutkować naliczeniem 
kar. 

11. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w 
projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. 

 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 
Główny kod: 
90500000-2 - usługi związane z odpadami 
 
Pozostałe kody: 
90510000-5 - usuwanie i obróbka odpadów 

90514000-3 - usługi recyklingu odpadów 

90533000-2 - usługi gospodarki odpadami 
 
 
5. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach o 
których mowa w art. 95 

5.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
stosunku pracy, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks 
pracy (Dz.U. z 2020 r. poz.1320 ze zm.), osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 
zamówienia polegające na obsłudze dostarczonego transportu związanego z realizacją 
zamówienia. 

5.2. W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w 
rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, o których mowa w pkt. 5.1, na żądanie 
Zamawiającego na każdym etapie realizacji umowy Wykonawca winien udokumentować 
fakt zatrudnienia, poprzez przedłożenie przez Wykonawcę, kopii umów o pracę ww. osób, 
potwierdzających: imię i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynności, okres 
zatrudnienia, pracodawcę (pozostałe dane osobowe dotyczące pracownika należy zaczernić) 
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lub inne dokumenty zawierające ww. informacje potwierdzające zatrudnienie ww. osób. 
Zamawiający w każdym czasie może zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, 
jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez Wykonawcę budzą wątpliwości co do 
ich autentyczności lub co do okoliczności, które powinny potwierdzać. W takim przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów w terminie 
wyznaczonym przez Zmawiającego. 

5.3. Zamawiający jednocześnie informuje, że w projekcie umowy przewidział kary umowne za 
niewywiązanie się z ww. obowiązku. 

 
6. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 
Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę osób, o których mowa 
w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 
 
7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 
ustawy Pzp. na poziomie 30%, tj. w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia 
zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na 
powtórzeniu podobnych usług. jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o 
zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita 
wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Wykonawca jest obowiązany realizować przedmiot zamówienia sukcesywnie od 01.01.2022 r. do 
31.12.2024 r. 
 
V. PODSTAWY WYKLUCZENIA 
1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp. 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawcę (z uwzględnieniem 

art. 109 ust.  ustawy Pzp): 
1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 
108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z od-setkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności 

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
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gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury. 

 
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 5 

i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 6,  ustawy pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie 
następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne, 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, 
lub zamawiającym, 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań 

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
 
4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 3, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 
 

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

 
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) została złożona po terminie składania ofert; 
2) została złożona przez wykonawcę: 

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub 
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b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub 
c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w 
art. 125 ust. 1 ustawy pzp, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających 
brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub 
innych dokumentów lub oświadczeń; 

3) jest niezgodna z przepisami ustawy Pzp; 
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 
5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia; 
6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi 
oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego; 
7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy  
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
8) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 
9) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której 
mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp; 
10) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 
11) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu 
związania ofertą; 
12) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; 
13) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane  
w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym 
systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1369 ze zmianami), stwierdzającej 
ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe. 
 

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu 
dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu 
oświadczenia oraz dokumenty. 
 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz 

niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 
 
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
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             Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: 

W tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawca: posiadał dokumenty 
potwierdzające uzyskanie stosownych zezwoleń właściwego organu na prowadzenie 
działalności w zakresie gospodarki odpadami. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia- na 
kwotę minimum  400.000,00 zł z terminem jej obowiązywania na dzień składania ofert. 
4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

W tym zakresie Wykonawca musi wykazać, że: 
– prowadzi instalację komunalną 

– posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonanie 
lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zagospodarowanie  
odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 1000 Mg przez okres 12 miesięcy. 
Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej 
wymienionej usługi potwierdzonej referencjami 

3. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby: 
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nim stosunków prawnych (Podmioty udostępniające zasoby). 

2) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli 
podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący 
wykonawcę z tym podmiotem / podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

4.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby; 
4.2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
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4.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie  
z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba 
że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

 
4. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki 
dowodowe mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego 
zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 
 
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani 
są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie. 
 
VII. DOKUMENTY I ZAŁĄCZNIKI KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ NA OFERTĘ 
1. Wykaz Podmiotowych Środków Dowodowych składanych wraz z ofertą: 

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 
2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego . 
Oświadczenie wykonawcy składają na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w 
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. 
ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. 
Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej "jednolitym dokumentem" - Oświadczenie to 
stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący 
wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

3) Dokument, o którym mowa w pkt. VI.3. ppkt. 3) (zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. 

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o 
którym mowa w pkt 2 (JEDZ) składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

5) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem JEDZ także 
oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 
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postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 
6) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

 
2. Zamawiający żąda wymienionych w niniejszej SWZ podmiotowych środków dowodowych na 
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 
postępowaniu (również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby). 
 
VIII. DOKUMENTY I ZAŁĄCZNIKI SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 
1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie okoliczności, o których mowa w pkt. V.1 i V.2 niniejszej SWZ należy na wezwanie 
Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie następujące podmiotowe środki dowodowe: 
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1  ustawy Pzp, 

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r., poz. 275),  z innym wykonawcą, 
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek  o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej 
lub wniosku o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej, 

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 
ustawy Pzp , wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w 
przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem należy 
złożyć dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca 
dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności 

4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

5) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (oświadczenie JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z 
postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:: 

a. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

b. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp, 
c. art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących 
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płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z 2021 r. poz. 
401, 1558. ), 

d. art. 109 ust. 1 pkt 4, 6 ustawy pzp. 
 
2. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: 
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. VIII.1 ppkt. 1) - składa 
informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku 
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, 
o którym mowa w pkt. VIII.1 ppkt. 1) - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego 
złożeniem 
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 
wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 
6 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 
przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie 
ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 

 
3. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. VI.2 ppkt. 3) 
SWZ, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące podmiotowe środki dowodowe: 

1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze 
wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. 

 
4. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. VI.2 ppkt. 4) 
SWZ, należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące podmiotowe środki dowodowe: 

1) dokument potwierdzający prowadzenie instalacji komunalnej 
2) wykaz usług wg formularza stanowiącego zał. Nr 2 wraz z referencjami 
3) aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane. 
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5. Postanowienia dot. podmiotowych środków dowodowych 

1) Podmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt. od VIII.1 do VIII.4  nie są dołączane 
do oferty. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

2) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 
dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 

3) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 
środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać 
wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 
środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 

4) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych  
w sytuacjach określonych w art. 127 ustawy Pzp. 

5) W sytuacjach określonych w art. 128 ustawy Pzp zamawiający może wezwać do złożenia, 
poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie: 

- oświadczenia JEDZ, 
- podmiotowych środków dowodowych, 
- innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

 Jeżeli są one niekompletne lub zawierają błędy. 
6) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia 

JEDZ lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub 
oświadczeń składanych w postępowaniu. 

 
6. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń: 

1) Oświadczenia Wykonawcy, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, 
podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osoby uprawnione 
do reprezentowania ww. podmiotów. 

2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale w postaci dokumentu 
elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej elektronicznie za 
zgodność z oryginałem, przez osoby uprawnione do reprezentowania. 

3) W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
odpowiedni podmiot (Wykonawca, Podmiot udostępniający zasoby albo Wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca -  
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą), jest równoznaczne  
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z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność  
z oryginałem. 

4) Wykonawca może przekazać dokumenty lub oświadczenia w formie pliku zawierającego 
skompresowane dane. W takim przypadku opatrzenie kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym tego pliku jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za 
zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym 
pliku. Nie dotyczy to kopii poświadczonych przez inny odpowiedni podmiot, którego 
dotyczą przekazywane oświadczenia lub dokumenty. 

5) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia 
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć 
w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego. Wymóg ten dotyczy również 
notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa. 

6) Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty 
lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 

7) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z 
Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba, że Zamawiający może je uzyskać 
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane 
umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

  
IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI. 
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

a) Platforma Marketplanet poprzez: https://pgksejny.ezamawiajacy.pl 
b) Poczta elektroniczna: zamowienia@pgk.sejny.pl 
2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez 

link: https://pgksejny.ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod 
wyżej wskazanym adresem. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację warunków zamówienia nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania 
ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do zamawiającego nie później niż 
na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. 
3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie 
informatycznym dostępnym pod adresem https://pgksejny.ezamawiajacy.pl. 

https://miastosejny.ezamawiajacy.pl/
https://miastosejny.ezamawiajacy.pl/
https://miastosejny.ezamawiajacy.pl/
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4. Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową zamawiającego, opisane zostały  
w instrukcji dla wykonawców która jest udostępniana na platformie zakupowej zamawiającego. 

5. Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych 
wymaganych od wykonawcy przy wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji  
z wykonawcami. 

Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty 
wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym 
dostępnym pod adresem https://pgksejny.ezamawiajacy.pl, zgodnie z poniższą kolejnością. 
Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, 
zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie 
złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do 
postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie 
zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. 
Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie 
zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, 
następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie 
„zarejestruj się”. Po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty  
w postępowaniu. 

6. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów 
elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://pgksejny.ezamawiajacy.pl: 
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta 
• Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox,  
Google Chrome lub MS Edge 

• Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze 
internetowe); 

 
7. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
Dariusz Maksimowicz, tel. 512 323 406, tel. 87 516 31 78, e-mail: zamowienia@pgk.sejny.pl, 
darek@pgk.sejny.pl . 
 
X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

https://miastosejny.ezamawiajacy.pl/
https://pgksejny.ezamawiajacy.pl/
mailto:zamowienia@pgk.sejny.pl
mailto:darek@pgk.sejny.pl
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XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert, tj. 

do dnia 05.03.2022r. 
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do 
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany okres, nie 
dłuższy niż 30 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. 

  5. Przedłużenie terminu związania ofertą może nastąpić wraz z przedłużeniem okresu ważności 
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. 

 
XII. Opis sposobu przygotowania oferty 
Zamawiający rekomenduje, aby Wykonawca, przed przystąpieniem do składania ofert  
w systemie, zapoznał się z instrukcją korzystania z systemu, która dostępna jest w sekcji 
„regulacje i procedury procesu zakupowego” oraz zasadami rejestracji w systemie, o których 
mowa w regulaminie dostępnym pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin. 

1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację całości przedmiotu zamówienia w 
formie elektronicznej tj.: 

a) opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub 
b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
c) podpisem osobistym. 
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy Pzp. 

Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem https://pgksejny.ezamawiajacy.pl udostępnionego 
na Marketplanet . 

4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w 
formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: PDF, DOC, DOCX, RTF, 
XPS, ODT i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w 

https://miastosejny.ezamawiajacy.pl/
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tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z Marketplanet pod 
adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin. Ofertę należy złożyć w oryginale. 

6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na platformę  
https://pgksejny.ezamawiajacy.pl. 

7. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku na portalu 
Zamawiającego https://pgksejny.ezamawiajacy.pl. 

8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty. 

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
10. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 
11. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 
a) formularz oferty wypełniony i sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ 
(załącznik nr 1) 
b) oświadczenie JEDZ 
c) Pełnomocnictwo (jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika) 
d) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

12. Wykonawca wypełniając JEDZ może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych 
narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu 
elektronicznego. 

13. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń 
opisane zostały w pkt.VIII.5 SWZ. 

 
XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Oferty należy składać do dnia: 06.12.2021 r., do godz. 10:00 
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
3. Złożenie, zmiana, jak i wycofanie oferty następuje zgodnie z postanowieniami pkt. XII niniejszej 

SWZ. 
4. Oferty zostaną otwarte dnia: 06.12.2021 r., o godz. 10:15 
 
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,  
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 

https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin
https://miastosejny.ezamawiajacy.pl/
https://miastosejny.ezamawiajacy.pl/
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Zamawiający nie dopuszcza walut obcych w rozliczeniach z Wykonawcą. 
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości 
cen. 
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w "Formularzu ofertowym" 
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 
 Cena poszczególnych części stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 
 
XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY 
 
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie, 
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 

 
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 

podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium. 

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów 
ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do 
parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych 
kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 

 
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny 

ofert przedstawione poniżej. 
 

Lp NAZWA KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM 
1. Cena 60 % - 60 pkt. 
2. Odległość instalacji 40 % - 40 pkt. 
 

5.Postanowienia dot. kryterium Cena: 
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według wzoru: 
 

C = (C min/C o) x 60 pkt 
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                      gdzie: 
Cmin- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł) 

                                         Co - cena brutto oferty badanej(zł) 
   
6. Odległość instalacji zagospodarowania odpadów od siedziby Zamawiającego 40% 
 Punkty za kryterium Odległość zostaną obliczone według następującego wzoru: 

 
M = (Mn/Mb) x 40 pkt 

        gdzie, 
   M – ilość punktów za kryterium Odległość, 
   Mmin – najkrótsza odległość do instalacji spośród ocenianych ofert, 
                                   Mb – odległość do instalacji w ofercie badanej.   
 
Odległość należy rozumieć jako najkrótszą długość trasy drogami publicznymi (nie drogami 
wewnętrznymi, polnymi itp.) dla pojazdów o masie całkowitej 10 t i więcej pomiędzy siedzibą 
Zamawiającego (1 Marynowo 35, 6-500 Sejny) a instalacją komunalną. Jeżeli Wykonawca wskaże 
w ofercie więcej niż jedną instalację, do wzoru użyta będzie średnia arytmetyczna odległości 
wszystkich instalacji wskazanych w ofercie 
Sposób punktowej oceny ofert: 
Odległość poniżej 45 km - 40 pkt 

Odległość od 45 do 100 km - 20 pkt 

Odległość powyżej 100 km - 0 pkt 

                    
6.1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 
6.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów (cena + odległość), 
tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert przedstawionych w 6.1. 
6.3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty  
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych 
zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen 
wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 
6.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. 
Wykonawcy  są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 
6.5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w 
SWZ. 
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6.6. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 
wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym  
przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 
6.7. W przypadku braku zgody, o której mowa w 16 ust. 7 oferta podlega odrzuceniu, a 
Zamawiający zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została 
najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postepowania. 
 
XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 
2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, podając w szczególności: 
1) imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem 

wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona  
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania 
działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie faktyczne  

i prawne oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej zamawiającego – 
www.pgk.sejny.pl, Informacja zamieszczona na stronie internetowej zawierać będzie 
informacje o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1). 

4. O unieważnieniu postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne. 
Informacja o unieważnieniu postępowania zamieszczona również zostanie na stronie 
internetowej zamawiającego – www.pgk.sejny.pl.   

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek 
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam 
przedmiot zamówienia. 

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż: 
1)10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało 

ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , lub 
2) 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało 

ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1), 
3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta możliwe jest zawarcie 
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umowy przed upływem ww. terminów. 
7. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 
8. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się 

od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek 
unieważnienia postępowania. 

 
XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 
1. Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia oraz danych 
zawartych w ofercie. 
2. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3. 
3. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę postanowień umowy. 

 
XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp 
(art. 505–590). 

XX. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
4. Zamawiający nie przewiduje korzystania z prawa opcji. 
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
7. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę tej części zamówienia, odpowiednio 

do treści postanowień SWZ, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także 
wskazania nazw (firm) podwykonawców na zasoby, których się powołuje w celu spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. 
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XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania oraz do 

załączników do protokołu. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek. 
2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, 

oświadczenia, informacja z zebrania z Wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, dowód 
przekazania ogłoszenia BZP, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego  
i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do 
protokołu postępowania. 

3. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 
oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że oferty wraz z załącznikami, udostępnia się 
niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich otwarcia. 

4. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek, 
2) przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18.12.2020 r. 
w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2434). 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
XXII.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: 
1) Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem 

niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 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 RODO" w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

2) Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania 
danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych wydane na jej podstawie 
akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym  
i archiwach. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem przepisów prawa, w celu: 
a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą, 
c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy, 
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d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki 
Zamawiającego i inne uprawnione podmioty, 

e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej, 
f) archiwizacji postępowania. 
4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym. 
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez 

okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich 
uczestników postępowania. 

6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach 
Rozporządzenia RODO: 

a) prawo dostępu do danych (art. 15), 
b) prawo sprostowania danych (art. 16), 
c) prawo do usunięcia danych (art. 17), 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18). 
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
7) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 
a) prawo do usunięcia danych osobowych, "prawo do bycia zapomnianym" w związku  

z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO, 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO, 
c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO, 
8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić 

Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może 
wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 

9) Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza przetwarzania danych 
osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania. Zamawiający może żądać od 
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub umowy. 

10) Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby sporządzenia oferty zobowiązany jest 
wypełnić obowiązki wynikające m. in. z art 13 i 14 Rozporządzenia RODO. Wykonawca 
składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

 
XXIII. ZAŁĄCZNIKI 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 
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Załącznik nr 2 – wykaz usług 
Załącznik nr 3 - wzór umowy 
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