
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
położonych na terenie gminy Lubraniec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910041776

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Komunalna 4

1.5.2.) Miejscowość: Włocławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 54/412 18 05

1.5.8.) Numer faksu: 54/412 18 04

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: saniko@saniko.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: saniko.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka odpadami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
położonych na terenie gminy Lubraniec

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-faa4ba53-9d0c-11eb-b7a8-ba075a5bf367
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00033525/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-15 14:42

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.bip.saniko.com.pl/k/zamowienia-publiczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu i https://epuap.gov.pl/wps/portal, saniko@saniko.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
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.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 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, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalnej 4, 87-800 Włocławek,
tel. 54/412-18-05, e-mail: saniko@saniko.com.pl.;2) kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych
w Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem e-mail:
iod@saniko.com.pl oraz pisemnie na adres administratora danych;3) Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowy
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
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udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa PZP”;5)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PPZP;7) w
odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;b) na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;c) na podstawie art. 18 RODO prawo
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ograniczania
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia;d)
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.9) Nie przysługuje
Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b)
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.2. 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 którym mowa w
art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZ/ZP.04/12/04/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:1) Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych z miejscowości wymienionych w rozdz. I Załącznika nr 1 do SWZ tj.:a) w
zabudowie jednorodzinnej – odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych, odbiór odpadów segregowanych (metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier,
bioodpady) oraz popiół,b) w zabudowie wielorodzinnej – odbiór i transport niesegregowanych
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(zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów.2) Odbiór odpadów, o którym mowa w pkt.
1 winien odbywać się zgodnie z harmonogramem, który stanowi Załączniku nr 2 do SWZ.3)
Sukcesywne dostarczanie do wszystkich nieruchomości zamieszkałych w zabudowie
jednorodzinnej na terenie obsługiwanych miejscowości worków do selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.4) Dostarczanie pojemników na odpady i worków do selektywnego
zbierania odpadów komunalnych oraz harmonogramu wywozu odpadów dla nowych klientów na
obsługiwanym terenie.5) Wymiana uszkodzonych pojemników klientom na obsługiwanym terenie
i niezwłoczne informowanie Zamawiającego o tym fakcie.6) Przeprowadzenie objazdowej zbiórki
odpadów wielkogabarytowych, zużytych opony oraz zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego - 1 razy, zgodnie z harmonogramem.7) Zamawiający wyposaży Wykonawcę w
pojemniki na odpady i worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ramach
realizacji przedmiotu umowy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1
do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw
domowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w Rozdz. XX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
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5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego,
dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający odstąpił od
określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:a) posiada aktualny wpis do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w Gminie Lubraniec, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach,b) posiada aktualny wpis do rejestru, prowadzonego przez Marszałka
Województwa, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 797 ze zm.).3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający odstąpił od
określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.4) zdolności technicznej lub
zawodowej:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:a) w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie, zrealizował co najmniej 1 usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych
realizowaną przez okres ciągły min. 8 m-cy, o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto.b)
dysponuje co najmniej: 1 pojazdem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych, 1 pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych, 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.Pojazdy te muszą
być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi
teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem
przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na
odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie
terenu po opróżnianiu pojemników.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
a) 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,
ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik
nr 8 do SWZ);b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) aktualne zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie
Lubraniec, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;b) aktualne
zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa, o którym
mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.);c)
wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z warunkiem określonym w rozdz. VII pkt. 1 ppkt. 4)
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lit. a) SWZ - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ;d) wykaz narzędzi, wyposażenia
zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z warunkiem określonym w
rozdz. VII pkt. 1 ppkt. 4) lit. b) SWZ - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim
przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP.2. Pełnomocnikiem może być
jeden z wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z
wykonawców).3. Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych wykonawców jest wykonawca będący
osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych
zasadami reprezentacji.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, zgodnie z
Załącznikiem nr 5 do SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 5. Zgodnie z art.
117 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób
spełnienia przez wykonawców wspólnie obiegających się o udzielenie zamówienia określonego
w SWZ warunków udziału w postępowaniu tzn.: 1) W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 2) zostanie
spełniony jeżeli chociaż jedne z Wykonawców posiada uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia
są wymagane.2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia warunek, o którym mowa w pkt. 1. ppkt. 4) lit. a), zostanie spełniony wyłącznie jeżeli
jeden z Wykonawców lub podmiot udostępniający zasoby spełni warunek samodzielnie. Nie
sumuje się doświadczenia zawodowego – argumentacja na podstawie sentencji wyroku
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (sygn.. akt: KIO 1495/14).3) W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w
pkt. 1 ppkt. 4) lit. b) zostanie spełniony jeżeli chociaż jeden z Wykonawców lub podmiot
udostępniający zasoby spełni warunek samodzielnie lub łącznie spełnią warunek.6. W
odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 6, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (Załącznik Nr 6 do SWZ).8. W
przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w
sprawie zamówienia w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
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zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2-4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy
PZP, Zamawiający działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, dopuszcza
możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących
okoliczności:1) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu;2) konieczność dokonania zmiany osób reprezentujących strony w
umowie;3) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających
wpływ na realizację zamówienia;4) zmiana lub dopuszczenie nowego lub dodatkowego
podwykonawcy, pod warunkiem, iż podwykonawca będzie posiadał stosowne decyzje i
zezwolenia wymagane prawem uprawniające podwykonawcę do wykonywania usługi objętej
przedmiotem umowy.2. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie i podpisana przez obie strony pod rygorem nieważności takiej zmiany.3. Z wnioskiem
o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.4. Zmiany, o
których mowa w ust. 1 pkt. 1) i pkt. 4) powyżej, nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy,
a wyłącznie uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP:
https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-23 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-22
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	3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu i https://epuap.gov.pl/wps/portal, saniko@saniko.com.pl
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	3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
	3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 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, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:1)	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalnej 4, 87-800 Włocławek, tel. 54/412-18-05, e-mail: saniko@saniko.com.pl.;2)	kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem e-mail: iod@saniko.com.pl oraz pisemnie na adres administratora danych;3)	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowy postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;4)	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa PZP”;5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6)	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PPZP;7)	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8)	posiada Pani/Pan:a)	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;b)	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;c)	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ograniczania przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia;d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.9)	Nie przysługuje Pani/Panu:a)	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c)	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.2.	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 którym mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
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	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
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	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a)	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, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 8 do SWZ);b)	odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)	aktualne zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Lubraniec, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;b)	aktualne zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.);c) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z warunkiem określonym w rozdz. VII pkt. 1 ppkt. 4) lit. a) SWZ - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ;d)	wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z warunkiem określonym w rozdz. VII pkt. 1 ppkt. 4) lit. b) SWZ - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ.
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