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ROZDZIAŁ I. Nazwa, adres Zamawiającego
Nazwa Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.
Adres:
74 - 500 Chojna, ul. Słowiańska 1
REGON:
812416522
NIP:
858 16 63 165
KRS:
XIII Wydział Gospodarczy KRS Szczecin-Centrum w Szczecinie, Nr 0000076332
Nr Rejestrowy BDO:
000015054
adres poczty elektronicznej:
sekretariat@pukchojna.pl
strona internetowa:
http://www.pukchojna.pl
nr telefonu/faksu:
91 4141644, 91 4141881
godz. urzędowania:
700 - 1500
ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów unijnych
określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
3. Rodzaj zamówienia: usługi.
4. Zgodnie z art. 86 ustawy Pzp ogłoszenie o postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia zostało przekazane przez
Zamawiającego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15.02.2021 r. w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej. Na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy Pzp ogłoszenie o postępowaniu w sprawie udzielenia wskazanego
wyżej zamówienia zostało zamieszczone stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.bip.pukchojna.pl.
5. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia,
zwanej dalej „SWZ”.
ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia
odpadów komunalnych z terenu gm. Chojna oraz gm. Widuchowa a także z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) znajdującego się na terenie gm. Chojna przez okres 48 miesięcy.
2. Każdorazowo używając pojęcia „kod odpadu” winno się przez to rozumieć kod odpadu nadany Rozporządzeniem
Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zagospodarowanie:
1) Odpady komunalne o kodzie odpadu:
a) 20 02 03 (Inne odpady nie ulegające biodegradacji) w szacunkowej ilości 360 Mg,
b) 20 03 01 (Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne) w szacunkowej ilości 17600 Mg,
c) 20 03 02 (Odpady z targowisk) w szacunkowej ilości 160 Mg,
d) 20 03 03 (Odpady z czyszczenia ulic i placów) w szacunkowej ilości 360 Mg,
e) 20 02 01 (Odpady ulegające biodegradacji) w szacunkowej ilości 1520 Mg,
f) 19 08 02 (Zawartość piaskowników) w szacunkowej ilości 60 Mg,
g) 19 08 01 (Skratki) w szacunkowej ilości 24 Mg,
h) 20 01 11 (Tekstylia) w szacunkowej ilości 4 Mg.
2) Odpady segregowane komunalne o kodzie odpadu:
a) 15 01 01 (Opakowania z papieru i tektury) w szacunkowej ilości 640 Mg,
b) 15 01 02 (Opakowanie z tworzyw sztucznych) w szacunkowej ilości 1240 Mg,
c) 15 01 06 (Zmieszane odpady opakowaniowe) w szacunkowej ilości 1880 Mg,
d) 15 01 07 (Opakowania ze szkła) w szacunkowej ilości 1480 Mg,
e) 20 03 07 (Odpady wielkogabarytowe) w szacunkowej ilości 2440 Mg.
3) Pozostałe segregowane odpady pochodzące z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów o kodzie odpadu:
a) 20 01 31*, 20 01 32 (Leki cytotoksyczne i cytostatyczne, leki inne niż wymienione w 20 01 31) w szacunkowej
ilości 2 Mg,
b) 13 02 08*, 14 06 03*, 15 01 10* (Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, inne rozpuszczalniki
i mieszaniny rozpuszczalników, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone) w szacunkowej ilości 2 Mg,
c) 20 01 35* (Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składnik) w szacunkowej ilości 44 Mg,
d) 20 01 36 (Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35)
w szacunkowej ilości 44 Mg,
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e) 16 01 03 (Zużyte opony) w szacunkowej ilości 100 Mg,
f) 17 01 01 (Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów) w szacunkowej ilości 460 Mg.
4. Łączna szacunkowa ilość odpadów całego zamówienia (48 miesięcy) wynosi ok. 28420 Mg.
5. Zamawiający oszacował wartość usług podobnych na poziomie 10% w skali roku.
6. Ilość odpadów podana powyżej jest szacunkowa i należy traktować ją orientacyjnie, ponieważ może ona ulec zmianie
stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilość przekazanych odpadów oraz prawo do zmiany
rodzaju odpadów komunalnych w zależności od faktycznych potrzeb i ilości bez prawa Wykonawcy do roszczeń
odszkodowania z tego tytułu.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odbioru innych niż w/w odpadów podyktowane koniecznością
ich zagospodarowania.
9. Zagospodarowanie odpadów ma zostać potwierdzone kartą przekazania odpadów rozumianą zgodnie z ustawą
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) dalej określana jako „Karta Przekazania
Odpadów”, którą bezpośrednio przed każdym transportem Zamawiający dostarczy za pośrednictwem systemu BDO
Wykonawcy. Wykonawca dostarczy kopie kwitów wagowych, potwierdzających czas i wagę odpadów komunalnych
przyjętych do instalacji.
10. Wykonawca zapewni, by zgodnie z art. 20 ustawy o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm) miejsca operacji
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych spełniały kryteria technologiczne – odpowiadały wymaganiom
określonym w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219
z późn. zm.) i innym właściwym przepisom.
11. Zestawienie kwitów wagowych z danego miesiąca, zawierające dane poszczególnych dostaw, dołączone będzie
do faktury VAT, która będzie stanowiła podstawę do obciążenia Zamawiającego.
12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie wymagane sprawozdania określone obowiązującymi przepisami
w sprawie zagospodarowania odpadów, w terminach wskazanych w tychże przepisach.
13. Zamawiający będzie dokonywał płatności za rzeczywistą ilość́ odpadów określonych w raportach wagowych
przy zastosowaniu ryczałtowej ceny jednostkowej za 1 tonę odpadu, przedstawionej w ofercie przetargowej
przez Wykonawcę̨.
14. Przy realizacji usługi udzielonej w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca nie może posługiwać się
podwykonawcami lub osobami trzecimi.
15. Oznaczenie przedmiotu zamówienia zgodnie z CPV: 90500000
1) Dodatkowe kody CPV:90533000
ROZDZIAŁ IV. Przedmiotowe środki dowodowe
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
ROZDZIAŁ V. Termin wykonania zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy na okres 48 miesięcy.
ROZDZIAŁ VI. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
1. Na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego,
lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania
ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115§20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie
tego przestępstwa,
f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi,
o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz.769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa,
o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których
mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
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h) o którym mowa w art. 9 ust.1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki współce jawnej
lub partnerskiej albo komplementariusza współce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 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 ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakazu biegania się o zamówienia publiczne.
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi
wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą,
że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego
z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane winny sposób niż przez wykluczenie
wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę
w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł
układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury
3. Zgodnie z zapisem art. 110 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym
etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
ROZDZIAŁ VII. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
a) Zamawiający wymaga, by Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą był wpisany do rejestru podmiotów
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zgodnie z wymogami
ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm).
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej:
a) Zamawiający wymaga, by Wykonawca posiadał zezwolenie, o którym mowa w art. 41 ustawy o odpadach
z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.)
3) Sytuacji ekonomiczne lub finansowej:
a) Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę kopii opłaconej polisy potwierdzającej, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia. Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentu świadczącego o ubezpieczeniu
od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł złotych i utrzymania tego ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że posiada instalacje do zagospodarowania odpadów
komunalnych w odległości maksymalnie 90 km od siedziby Zamawiającego oraz o mocy przerobowej zdolnej
zagospodarować odpady w ilości min. 600 Mg/miesiąc.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w
niniejszym postępowaniu metodą – spełnia/ nie spełnia.
ROZDZIAŁ VIII. Podmiotowe środki dowodowe
1. Na podstawie art. 124 ustawy Pzp Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku
podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
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3. Oświadczenia, o którym mowa powyżej, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(zwanym dalej w treści SWZ: JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (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), dostępnym na stronie
internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: https://espd.uzp.gov.pl/
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 2,
składa każdy z wykonawców.
5. Wykonawca może wykorzystać JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi,
że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.
6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych
na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1) aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, tj.:
a) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,
zgodnie z wymogami ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm),
b) zezwolenie, o którym mowa w art. 41 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.),
c) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego
ubezpieczenia.
2) aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu braku podstaw
wykluczenia, tj.:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
 art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
 art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem
środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) 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 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
(wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ);
c) 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.
ROZDZIAŁ IX. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej przy użyciu których zamawiający będzie komunikował
się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
poczty elektronicznej s.prawdziuk@pukchojna.pl
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują si ę
numerami ogłoszenia (BZP, TED, lub ID postepowania).
4. Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami:
1) Stanisława Prawdziuk tel. 91 414 16 44 wew. 36, e-mail: s.prawdziuk@pukchojna.pl
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto
na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez
Wykonawcę za pośrednictwem za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: s.prawdziuk@pukchojna.pl
jako załącznik.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń
musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju
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z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania
z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
10. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
11. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ.
Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję
„Dla Wykonawców” lub ze strony głównej zakładki Postępowania na miniPortalu.
12. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej z wnioskiem o wyjaśnienie
treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu
składania ofert (udostępniając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania), pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania
wyjaśnień SWZ oraz przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
ROZDZIAŁ X. Osoby uprawnione do komunikowania z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest;
1) Stanisława Prawdziuk tel. 91 414 16 44 wew. 36, e-mail: s.prawdziuk@pukchojna.pl
ROZDZIAŁ XI. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania
ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 19.06.2021 r. W przypadku gdy wybór
najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia,
Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
2. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody
na przedłużenie terminu związania ofertą.
ROZDZIAŁ XII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ.
W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta
powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, na formularzu JEDZ
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia,
spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyższym
ust., składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
4. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 – 4, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
(tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
6. W ofercie należy podać cenę netto i brutto. Cenę należy podać w walucie i jednostkach obowiązujących w polskim
systemie płatniczym.
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ROZDZIAŁ XIII. Sposób oraz termin składania ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
4. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów
rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), Wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo.
5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. Ustawy Pzp, przekazuje się
w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty, zmiany, wycofania oferty dostępnego
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
8. Na formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki e-mail, ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.
9. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.
10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać
złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum
(ZIP).
11. Termin składania ofert upływa w dniu 23.03.2021 r. o godz. 900. Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.
12. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu.
Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
13. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
14. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ XIV. Termin otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 23.03.2021 r.
o godz. 930. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania
informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która
powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi
niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internet owej
prowadzonego postępowania.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje
o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo
miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
ROZDZIAŁ XV. Sposób obliczenia ceny
1. Wartości przedstawione w ofercie muszą być wyrażone w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
2. Cena jednostkowa w złożonej ofercie musi być zgodna z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W celu porównania złożonych ofert Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do obliczenia wartości netto
za zagospodarowanie danej frakcji odpadów przyjął szacunkowe ilości odpadów podane przez Zamawiającego
w formularz ofertowym stanowiąc Załącznik nr 1 do SWZ. Podane ilości są wartościami szacunkowymi i nie stanowią
podstawy do roszczeń z tytułu ich niedoszacowania lub przeszacowania. Rozliczenie świadczonych usług prowadzone
będzie na podstawie faktycznych ilości zagospodarowanych frakcji odpadów.
4. Podstawą do kalkulacji całkowitej ceny netto jest wartość netto zagospodarowania podanej frakcji odpadów stanowiąca
iloczyn oferowanej stawki jednostkowej netto za 1 Mg zagospodarowanych odpadów i szacunkowej ilości odpadów
danej frakcji.
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5. Podstawą do kalkulacji całkowitej wartości zamówienia (cena brutto) jest całkowita cena netto powiększona o należny
podatek VAT.
6. Oferowana cena jednostkowa za poszczególne rodzaje zagospodarowanych odpadów musi stanowić sumę wartości
wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi. Ceny winny być wliczone wg kalkulacji
własnej. Wszelkiego rodzaju upusty winny być wkalkulowane w cenę oferty
7. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy, a płatności
nastąpią na podstawie faktur, zgodnie z postanowieniem umowy i ofertą Wykonawcy. Faktury będą płacone w terminie
do 30 dni od doręczenia prawidłowo wystawionych faktur.
ROZDZIAŁ XVI. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Kryterium oceny oferty:
1) Cena – 80% (waga 80 pkt)
Sposób obliczenia:
najniższa cena ofertowa
Cena ryczałtowa brutto oferty = ------------------------------------------- x 80 pkt
cena oferty badanej
2) Odległość instalacji przetwarzania odpadów od siedziby Zamawiającego – 20% (waga 20 pkt)
a) 20 pkt otrzyma Wykonawca, który dysponuje Instalacją w odległości mniejszej niż 90 km od siedziby
Zamawiającego, tj. ul. Słowiańska 1, 74 – 500 Chojna,
b) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który dysponuje instalacją oddaloną powyżej 90 km od siedziby
Zamawiającego, tj. ul. Słowiańska 1, 74 – 500 Chojna.
2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawców w formularzu ofertowym odległości Instalacji od siedziby
Zamawiającego przy użyciu serwisu www.targeo.pl przy zastosowaniu najkrótszej trasy, drogami publicznymi
dostępnymi dla samochodów o masie całkowitej 26t. Powyższe dane Zamawiający będzie weryfikował przy użyciu
w/w portalu.
3. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści
oferty, w tym m.in. polegające na:
a) błędnym obliczeniu kwoty prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku VAT,
b) błędnym sumowaniu w ofercie wartości netto i kwoty podatku VAT
4. Zamawiający zawrze umowę ramową z jednym lub kilkoma Wykonawcami, których oferty otrzymają najwyższą liczbę
punktów na podstawie kryteriów oceny oferty określonych powyżej oraz nie podlegającym odrzuceniu.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców,
którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli
jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy i albo imiona i nazwiska
siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli
oferty a także punktację przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:
a) podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje o których mowa powyżej na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
7. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce
zawarcia umowy.
ROZDZIAŁ XVII. Informacja o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawiera umowę ramową w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym
mowa w ust. 1, jeżeli złożono tylko jedną ofertę (wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ).
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3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złożyć kopię umowy(-ów) określającej podstawy i zasady wspólnego
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego – w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie
(tj. konsorcjum).
4. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, rozwiązanie umowy za zgodą obu stron, odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie,
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy.
7. Stronom przysługuje w każdym czasie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty
powzięcia wiadomości o zaistnieniu następującej sytuacji:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy/wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym,
w szczególności w razie: wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
8. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie:
1) przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019,
z późniejszymi zmianami);
2) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 r., poz. 1740 z późniejszymi zmianami ).
ROZDZIAŁ XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
1. Wykonawcy oraz 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 określone
w dziale IX Ustawy.
ROZDZIAŁ XIX. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE
L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.,
ul. Słowiańska 1, 74 – 500 Chojna, NIP 858-16-63-165.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z IOD możliwy jest przez e-mail: iod@pukchojna.pl
lub pod nr telefonu 91 414 16 44.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia,
prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami.
4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a) ustawa z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
b) ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych;
c) ustawa z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
d) art. 6 pkt.1 lit. c RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
5) Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia
oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie
udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 Ustawy. Zasada jawności
ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO
(szczególna kategoria danych).
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres
wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Ustawy
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy
w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy.
7) Posiada Pani/Pan prawo:
a) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku, Zamawiający może, zgodnie z art. 75 Ustawy, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania
o udzielenie zamówienia;
b) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 Ustawy wykonanie tego obowiązku
nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;

9

Specyfikacja Warunków Zamówienia
„Zawarcie umowy ramowej na zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych
przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. ”
ozn. sprawy: ZP/DEO/01/2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
lub w inny sposób przetwarzane;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy wykonanie tego
obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie
zamówienia.
8) Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
profilowaniu.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanych z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy.
12) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku
z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
ROZDZIAŁ XX. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
ROZDZIAŁ XXI. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ XXIII. Wykaz załączników do niniejszej SWZ
Nr Załącznika

Nazwa załącznika

Załącznik Nr 1

Formularz ofertowy Wykonawcy

Załącznik Nr 2

Wzór umowy – umowa ramowa

Załącznik Nr 3

ID postępowania i link postępowania

Załącznik Nr 4

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej
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