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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

       o udzielenie zamówienia publicznego 

ozn. sprawy: ZP/DEO/01/2021 
 

 

 

 

 ZP/DEO/01/2021/ - DI/23/2021                                                                                                Chojna, dnia 16.06.2021 r.  

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania  

pn.: „Zawarcie umowy ramowej na zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych  

przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.”, ozn. sprawy: ZP/DEO/01/2021 

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z pytaniem Wykonawcy dotyczących 

Specyfikacji Warunków Zmówienia w postępowaniu na zadanie pn.: „Zawarcie umowy ramowej  

na zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  

w Chojnie Sp. z o.o.”.  

 

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonego wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, które wpłynęło do 

Zamawiającego w dniu 10.06.2021 r. 

Pytanie 12. 

Czy w sytuacji gdy Zamawiający zawrze umowę ramową z większą liczbą wykonawców, wówczas obliguje go 

procedura wskazana w art. 314 nowego pzp. Zgodnie z tym zapisem Zamawiający może zdecydować, czy udziela 

zamówienia: - bez „minikonkursu” - z „minikonkursem” - w opcji mieszanej (tzn. część zamówień bez „minikonkursu”, 

a część z „minikonkursem” Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia publicznego  

w procedurze konkurencyjnej z tzw. „minikonkursem”, w której będą uczestniczyć wszyscy wykonawcy – strony 

umowy ramowej? Jeżeli odpowiedź będzie twierdząca, to prosimy o informację czy stawki, które zaproponowali 

poszczególni Wykonawcy na etapie postępowania o zawarcie umowy ramowej mogą ulec zmianie w wyniku 

dodatkowego zapytania ofertowego tzw. „minikonkursu” (w dół i/lub w górę), czy też tylko mogą ulec zmianie  

(w dół). Pytanie swoje uzasadniamy faktem, iż przy ewentualnym zawarciu umowy ramowej na okres 48 miesięcy, 

właściwa, realna cena może bowiem wynikać dopiero ze szczegółowych warunków i metodologii realizacji 

zamówienia, w tym okoliczności jego wykonania, np. warunków rynkowych w danym okresie czasowym.  

Odpowiedź: 

W przypadku zawarcia Umowy Ramowej, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia 

minikonkursu (opcja mieszana). Zamawiający nie zakłada możliwości podnoszenia stawek w trakcie minikonkurs. 

 

 

 

 
NIP 858-16-63-165 Regon 812416522 Nr rejestrowy BDO 000015054 KRS: 0000076332;  

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS; 
Kapitał Zakładowy: 4 400 000 PLN 
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Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 zmienia treść SWZ w Rozdziale IX. Zamawiający dotychczasowy 

zapis : 

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 się 

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 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. 

zastąpił zapisem: 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

2. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w postaci elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem Zaufanym lub podpisem osobistym.  

3. Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami: Stanisława Prawdziuk, e-mail: 

s.prawdziuk@pukchojna.pl  

4. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony 

postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie na adres e-mail: 

s.prawdziuk@pukchojna.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: 

https://pukchojna.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.  

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty 

złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu (godziny pracy  
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Zamawiającego: od 7:00 do 15:00 w dni robocze). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień  

oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres 

e-mail Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę  

ich złożenia/wysłania na Platformie.  

6. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 12 niniejszego Rozdziału; 

 a. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Nazwa Jednostki; 

https://pukchojna.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.  

b. 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 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”.  

c. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom 

uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca 

wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury 

założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.  

d. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie 

elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje 

się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.  

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać  

za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”:  

w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. 

Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania,  

po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz 

POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane".  

8. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, 

Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej.  

9. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, 

Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa PUK Chojna 

tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl . 

10. Zamawiający zgodnie określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:  

a. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,  

b. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik  

z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik 

z podpisem.  

11. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej 

tj.:  

a. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;  

b. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden  

z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;  

c. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku 

Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;  

d. Włączona obsługa JavaScript;  

e. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.  

12. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu 

elektronicznego:  

a. Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez 

producenta.  

b. Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub 

nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie 

oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający 

(ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na 

komputerze.  
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c. Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę 

funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać tutaj.  

Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.  

d. Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą kryptograficzną  

do komputera.  

13. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdą Państwa na stronie: 

https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki  

14. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf, 

xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, 

mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, 

CAdES, ASIC, XMLenc.  

15. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:  

a. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany 

– format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego 

po upływie terminu otwarcia ofert.  

16. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. 

czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.  

17. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się 

numerami ogłoszenia (BZP, lub ID postepowania). 

 

 

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 zmienia treść SWZ w Rozdziale XIII. Zamawiający dotychczasowy 

zapis : 

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. 9 00 . 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. 
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zastąpił zapisem: 

1. Składając ofertę w postaci elektronicznej - Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: 

https://pukchojna.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY". 

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert . 

3. Informacja z otwarcia Ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie  

w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia ofert" i zawierać będzie dane określone  

w art. 222 ust. 5 Pzp.  

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

5. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).  

6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  

7. 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.  

8. 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.  

9. 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.  

10. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty, zmiany, wycofania oferty dostępnego 

na Platformie.  

11. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  

12. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert. Otwarcie ofert dokonywane jest przez 

odszyfrowanie i otwarcie ofert.  

13. Jeżeli otwarcie ofert będzie niemożliwe ze względu na awarii tego systemu teleinformatycznego, 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 internetowej prowadzonego 

postępowania. 

 

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Pzp wydłuża termin składania ofert do dnia 29.06.2021 r. 

 

 


		2021-06-16T08:54:44+0200




