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Warszawa, 07.10.2020 r.

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

Świadczenie usług sukcesywnego odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych dla
Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie
Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 139 000 €

ZATW I E R D ZAM
Elektronicznie
Piotr
podpisany przez
Romuald
Romuald Piotr
Lipkowski
2020.10.07
Lipkowski Data:
16:28:51 +02'00'

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz
przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
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I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego.
INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. KASPRZAKA 44/52, 01-224 WARSZAWA
tel. +48 (22) 343 23 20
NIP 525-000-89-33
REGON 000325848
Godziny pracy: 730-1530 od poniedziałku do piątku.
Fax do korespondencji w sprawie zamówienia: +48 (22) 632 66 81
Adres e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: przetargi@icho.edu.pl
Adres strony internetowej: www.icho.edu.pl

II.

Tryb udzielenia zamówienia.
2.1.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” oraz aktów
wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2.2.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

2.3.

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1.

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji
odpadów niebezpiecznych.

3.2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

3.3.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

3.4.

Rodzaje i ilości odpadów podane w tabelach w Załączniku nr 1 do SIWZ mają
charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości odpadów będą
wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych
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w tabelach. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą
w oparciu o ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę.
3.5.

Wykonawca zobowiązuje się do odbioru i transportu odpadów od Zamawiającego po
kontakcie telefonicznym/mailowym, a odbiór będzie następował nie później niż w ciągu
5 dni roboczych od daty zgłoszenia.

3.6.

Wykonawca zobowiązuje się do odbierania odpadów, od Zamawiającego w godzinach
pracy Zamawiającego tj. od 700 do 1400 od poniedziałku do piątku.

3.7.

Zamawiający poda dokładną ilość na 1 dzień przed planowanym odbiorem. Ilość
odbieranych odpadów zostanie dodatkowo każdorazowo określona w trakcie ich
odbioru w wyniku ważenia i potwierdzona podpisem Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy na Karcie przekazania odpadu.

3.8.

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego dokonywania stosownych wpisów w
rejestrze BDO w zakresie wystawionej przez Zamawiającego Karty przekazania
odpadu, zwanej dalej „KPO”, „Zrealizowane przejęcie” i „Potwierdzony transport”. W
przypadku konieczności dokonania wycofania lub odrzucenia KPO Wykonawca
zobowiązany jest do mailowego/telefonicznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiającego.

3.9.

Za wszystkie szkody powstałe podczas transportu odpadów do miejsc ich zbierania,
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

3.10. Usługa powinna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j.
Dz.U. z 2020 poz. 1219 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t.j. Dz.U. z 2020 poz. 797, z późn. zm.), oraz innymi mającymi zastosowanie.
3.11. Wykonawca musi posiadać zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności
w zakresie gospodarki odpadami (zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie),
chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 797, z późn. zm.).
3.12. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu pojemniki do przechowywania
i transportu odpadów, odpowiednie do rodzaju odpadów wyspecyfikowanych w opisie
przedmiotu zamówienia, w ilości odpowiedniej do zapotrzebowania. Pojemność i ilość
pojemników ma być dostosowana do potrzeb Zamawiającego i zapewnić zgodne
z przepisami gromadzenie odpadów do dnia ponownego odbioru.
3.13. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
90500000-2 usługi związane z odpadami
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90520000-8 usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych
i niebezpiecznych
90511000-2 usługi wywozu odpadów
90400000-1 usługi utylizacji nieczystości
3.14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6) i 7) ustawy PZP.
3.17. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia
z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm
tych podwykonawców (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ).
W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskażę w ofercie części, którą zamierza powierzyć
podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie
samodzielnie.
3.18. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac
związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu dostawy / kluczowych części
zamówienia na roboty budowlane lub usługi.
IV. Termin wykonania zamówienia.
4.1.

V.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 12 miesięcy od podpisania
umowy.

Warunki udziału w postępowaniu.
5.1.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) ustawy PZP.

5.2.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone
warunki udziału w postępowaniu, ustalone przez Zamawiającego na podstawie art. 22
ust. 1b w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP:
5.2.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada
uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie
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gospodarowania odpadami oraz gdy posiada wszelkie wymagane zgody prawne
i administracyjne w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,
w tym jest wpisany do właściwego rejestru BDO.
5.2.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
5.2.3. Zdolność techniczna lub zawodowa.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:


w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co
najmniej trzy usługi polegające na zagospodarowaniu łącznie nie mniej niż
15000 kg odpadów chemicznych, wskazanych w Tabeli nr 1 Załącznika nr 1
do SIWZ - Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia warunek może być spełniony łącznie (w zakresie dotyczącym
ilości wykonanych dostaw, a nie ich wartości - Zamawiający nie dopuszcza
sumowania wartości dostaw w celu wykazania spełnienia tego warunku)
przez wszystkich Wykonawców lub przez co najmniej jednego
z Wykonawców.

oraz


dysponuje przynajmniej jednym kierowcą, który posiada aktualne
zaświadczenie ADR w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia
2011r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.154 z późń. zm.).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia warunek może być spełniony łącznie przez wszystkich
Wykonawców lub przez co najmniej jednego z Wykonawców.

5.3.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych,
5.3.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając

Strona 5 z 19

Znak sprawy: ZP-2402-2/20

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.3.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12)–23) i ust. 5
Ustawy PZP.
5.4.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.

5.5.

Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców zostanie dokonana wg formuły
„Spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów
i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione
warunki.

Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
5a.1.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy PZP (obligatoryjne przesłanki wykluczenia).

5a.2.

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, w przypadkach
o których mowa art. 24 ust. 5 pkt. 1), 2) i 4) ustawy PZP (fakultatywne przesłanki
wykluczenia).
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
 w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019
r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655);
 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania
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lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4,
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.1.

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdz. V pkt. 5.2. SIWZ
oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania, o których mowa w Rozdz. V pkt. 5.1.
SIWZ i w Rozdz. Va pkt. 5a.2. SIWZ, Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące
dokumenty:
6.1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się
o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia ww. dokumentu, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy
lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590). W powyższej sytuacji
(art. 26 ust. 6 ustawy PZP), Wykonawca jest zobowiązany w ofercie wskazać,
bezpłatną i ogólnodostępną bazę danych, z której Zamawiający może dokument
uzyskać.
6.1.2. Wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ww.
dokument, składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
6.1.3. Wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, w tym wykaz wykonanych głównych dostaw,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, którego wzór stanowi
Załącznik nr 6 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia, ww. dokument składa przynajmniej jeden Wykonawca.
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Poprzez określenie głównych dostaw Zamawiający rozumie te zamówienia,
które spełniają wymagania z Rozdz. V pkt. 5.2.3. SIWZ.
Do dokumentu należy załączyć dowody potwierdzające, czy dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy
wskazane w wykazie dostaw, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów.
6.1.4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,
którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
6.2.

Poza powyżej wymienionymi dokumentami i oświadczeniami Wykonawca ma
obowiązek złożyć:
6.2.1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 4
do SIWZ.
6.2.2. W przypadku, gdy dokumentacja przetargowa złożona przez Wykonawcę,
została podpisana przez inną osobę/osoby, niż wynika to z dokumentów
o których mowa w pkt. 6.1.1., należy załączyć dokumenty potwierdzające, że
dokumentację przetargową podpisała osoba do tego umocowana Pełnomocnictwo.
6.2.3. W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Należy załączyć
dokumenty potwierdzające, że dokumentację przetargową podpisała osoba do
tego umocowana - Pełnomocnictwo.

6.3.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1.1., składa
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie
ogłoszono upadłości.
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6.4.

Dokument, o którym mowa w pkt. 6.3. powinien być wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.5.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.
6.3. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się
także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Przepis pkt.
6.4. stosuje się odpowiednio.

6.6.

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1. SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich
złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu, albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.

6.7.

W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1282).

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
7.1.

Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami będą
przekazywane:
7.1.1. Pisemnie na adres: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52,
01-224 Warszawa, Dział Zamówień Publicznych, lub
7.1.2. Faksem na numer: +48 22-632-66-81, lub
7.1.3. Drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@icho.edu.pl

7.2.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
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7.3.

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ.

7.4.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa
powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na
stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

7.5.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 7.4. SIWZ.

7.6.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.

7.7.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców, o którym mowa w art.
38 ust. 3 ustawy PZP.

7.8.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
7.8.1. w kwestiach formalnych – Pani Dorota Socha, e-mail: przetargi@icho.edu.pl
dorota.socha@icho.edu.pl ;
7.8.2. w kwestiach merytorycznych – j.w.

7.9.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na
jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do
porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ.
Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się
z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.
8.1.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, ani zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

IX. Termin związania ofertą.
9.1.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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9.2.

X.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni

Opis sposobu przygotowywania ofert.
10.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
10.1.1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik
nr 4 do SIWZ.
10.1.2. Wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ,
z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. VI pkt. 6.1.2. SIWZ.
10.1.3. Wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, w tym wykaz wykonanych głównych dostaw,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, którego wzór stanowi
Załącznik nr 6 do SIWZ, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. VI
pkt. 6.1.3. SIWZ.
Do dokumentu należy załączyć dowody potwierdzające, czy dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
10.1.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, z uwzględnieniem wymagań zawartych
w rozdz. VI pkt. 6.1.1. oraz pkt. 6.3.–6.5.SIWZ.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia ww. dokumentu, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy
lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
10.1.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,
którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, z uwzględnieniem wymagań
zawartych w rozdz. VI pkt. 6.1.4. SIWZ.
10.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do
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reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
10.3

W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie, z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdz. VI pkt. 6.2.2.
i pkt. 6.2.3. SIWZ.

10.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
10.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez danego Wykonawcę.
10.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
10.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10.8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,
a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana,
zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
10.9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować
w następujący sposób:
Instytut Chemii Organicznej PAN,
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
„Oferta w postępowaniu na świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów
niebezpiecznych dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie”

nr sprawy: ZP-2402-2/20”
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 16.10.2020 r. o godz. 11:00”
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
10.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od
chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie
później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone
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informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Ustawy PZP.
10.12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane
w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
10.13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne
i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05)
ich odtajnieniem.
10.14. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie
w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
10.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
10.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten
sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności
postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert
wycofywanych nie będą otwierane.
10.17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN,
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia
wszczęcia postępowania.
10.18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności
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i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym
przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdz. VII pkt. 7.4. SIWZ.
Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym
zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
11.1.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie, w budynku administracyjnym (pawilon 10) – pok. 33
piętro I, do dnia 16 października 2020 r., do godziny1000 CET i zaadresować zgodnie
z opisem przedstawionym w rozdz. X pkt. 10.10. SIWZ.

11.2.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską.

11.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt. 11.1. SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy
zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
11.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej [budynek
administracyjny (pawilon 10), parter], w dniu 16 października 2020 r., o godzinie 1100 CET.
11.5. Otwarcie ofert jest jawne.
11.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy PZP.
11.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.icho.edu.pl
informacje dotyczące:
 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
XII. Opis sposobu obliczania ceny.
12.1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie łącznej ceny
ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia w Formularzu oferty
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 4 do SIWZ.
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12.2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem
umowy określonym w niniejszej SIWZ.
12.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto.
12.4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy
zaokrąglić w górę).
12.5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
12.6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany
poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi,
których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
12.7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
13.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Cena: 100 %
13.2. Wartość oferty brutto zawartej w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 4 do SIWZ), tj. łączna
wartość pozycji ogółem brutto z Tabeli nr 1 Wykaz odpadów niebezpiecznych występujących
najczęściej wraz z szacunkową miesięczną ilością, będzie stanowiła podstawę do porównania
złożonych ofert.

13.3. Zamawiający ponownie przeliczy podaną w ofercie Wykonawcy cenę jednostkową
przez szacunkową ilość najczęściej przekazywanych odpadów wymienionych w Tabeli
nr 1. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę brutto za przedmiot Zamówienia
otrzyma 100 pkt. Każdy następny otrzyma liczbę punktów obliczoną zgodnie ze
wzorem:
N = 100 * (cena najniższa/cena badanej oferty)
13.4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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13.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
13.6. Zamawiający, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy PZP poprawia w ofercie: oczywiste omyłki
pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności
oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
13.7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
13.8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
13.9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1
ustawy PZP.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
14.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna
określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres
realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia.
14.3.

Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

14.4.

Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

14.5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę wśród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

Strona 16 z 19

Znak sprawy: ZP-2402-2/20

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach.
16.1. Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
17.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
PZP.
17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5) ustawy PZP.
XVIII. Klauzula informacyjna RODO
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:
18.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Chemii Organicznej PAN
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, NIP:
5250008933, REGON: 000325848 („Instytut”).
18.2. Wyznaczyliśmy osobę do kontaktów w sprawach dotyczących danych osobowych*, tj.
inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować:
 pod adresem e-mail: iodo@icho.edu.pl;
 pisemnie, na adres korespondencyjny: Instytut Chemii Organicznej PAN,
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa.

*

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych
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18.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na: „Świadczenie usług
sukcesywnego odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych dla Instytutu
Chemii Organicznej PAN w Warszawie” prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”.
18.4. 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 2017 r. poz.
1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
18.5. 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.
18.6. 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 Pzp;
18.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
18.8. Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych **
 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 ***
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;

**

***

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 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
Wyjaśnienie: 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
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18.9. Nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 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.
Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik Nr 2

Oświadczenie Wykonawcy
z postępowania;

Załącznik Nr 3

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej;

Załącznik Nr 4

Formularz Oferty;

Załącznik Nr 5

Istotne postanowienia umowy;

Załącznik Nr 6

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

dotyczące
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wykluczenia

