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1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Adres Gmina Kampinos:
ul. Niepokalanowska 3
05-085 Kampinos
tel.: tel. (022)725 00 40,
fax.: (022) 725 04 44
e-mail: urzad@kampinos.pl
NIP: 118-200-43-80
REGON: 013271306
województwo mazowieckie
powiat warszawski zachodni

2. Oznaczenie Wykonawcy.
Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

3. Tryb udzielania zamówienia.
Przetarg nieograniczony.

4. Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji
4.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub
unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z
nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos.
4.2 Zakres usługi obejmuje:

Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych
zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy
Kampinos, na których zamieszkują mieszkańcy, a także z punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (zwanym dalej PSZOK) w miejscowości Kampinos przy ul. Niepokalanowskiej 4
oraz z punktu zbiórki przeterminowanych leków (z jednej apteki) i punktów zbiórki zużytych
baterii (5 szt.), w sposób:
 zapewniający osiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399ze
zm.) oraz aktualnie obowiązującymi aktami wykonawczymi do tej ustawy, w tym w
szczególności:
 rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645)

4



rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów
ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów
(Dz. U. z 2012 r. poz. 676)
4.3. Zakres usługi zgodny:
 z zapisami obowiązującego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego
uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22 października 2012 r. w
sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata
2012- 2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami z późn. zm. zwanym dalej
WPGO, oraz uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012
r. Nr 212/2012 w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki odpadami dla
Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023 z późn. zm.
 z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Kampinos.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1,1a i 2a do SIWZ.

5. Zamówienia częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 20 % zamówienia
podstawowego.

7. Informacja o ofercie wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: od 1 listopada 2015 do 31 grudnia 2016 r.

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa
w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego
zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 9.2. niniejszej SIWZ oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p.
9.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający żąda:
a) posiadania zezwolenia na transport odpadów lub odpowiedni wpis do rejestru – zgodnie z art.
233 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21, zwanej
dalej „ustawą o odpadach”);
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b) posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów –
zgodnie z ustawą o odpadach albo zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na
odzysk lub unieszkodliwianie odpadów – wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych
zgodnie z art. 232 ust. 1 ustawy o odpadach.
c)

aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Kampinos na
podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391),

d) aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,

Zamawiający uzna warunek za spełniony również w przypadku, gdy Wykonawca przedłoży
zezwolenie zastępujące zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie
odpadów jeżeli przedłożone zezwolenie zastępuje w/w zezwolenia na podstawie ustawy o
odpadach lub na podstawie innych przepisów powszechnie obowiązujących.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie dokumentów przedłożonych przez
wykonawcę metodą: spełnia/ nie spełnia.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej jedną usługę odbierania odpadów komunalnych o
łącznej masie, co najmniej 1000 Mg rocznie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane lub są wykonywane
(załącznik nr 5 do SIWZ) oraz załączy dowody, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców, oceniane będzie ich łączne doświadczenie.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć
wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzony według wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
Za główne usługi uważa się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt
9.2.2) SIWZ.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie
zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których
mowa powyżej.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie dokumentów przedłożonych przez
wykonawcę metodą: spełnia/ nie spełnia.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania niniejszego zamówienia.
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem
technicznym, tj. narzędziami i urządzeniami technicznymi w celu realizacji zamówienia tj.:, co najmniej:
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dwoma pojazdami typu śmieciarka przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych, wyposażonymi w system monitoringu pozycjonowania satelitarnego
dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych, wyposażonymi w system monitoringu pozycjonowania satelitarnego
jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz
narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu
wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, sporządzony
według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie dokumentów przedłożonych przez
wykonawcę metodą: spełnia/ nie spełnia.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 PZP /zał. Nr 3 do SIWZ/
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi
winy.

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
10.1. Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., i których opis
sposobu oceny został zamieszczony w pkt IX.9.2 należy pod rygorem wykluczenia z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 u.p.z.p. - załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
10.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
u.p.z.p. (załącznik nr 3 do SIWZ) (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie złożą wspólne
oświadczenie podpisane przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub
osobę odpowiednio upełnomocnioną do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego),
10.3. zezwolenie na transport odpadów lub odpowiedni wpis do rejestru – zgodnie z art. 233 ust. 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21, zwanej dalej „ustawą o
odpadach”),
10.4. zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów – zgodnie z ustawą
o odpadach albo zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie
odpadów – wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych zgodnie z art. 232 ust. 1 ustawy
o odpadach. Wykonawca może przedłożyć zezwolenie zastępujące zezwolenie na zbieranie odpadów lub
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zezwolenie na przetwarzanie odpadów, jeżeli przedłożone zezwolenie zastępuje w/w zezwolenia na
podstawie ustawy o odpadach lub na podstawie innych przepisów powszechnie obowiązujących,
10.5. Aktualny Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Kampinos na podstawie przepisów
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz.
391),
10.6

Aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego

przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
10.7 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 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, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie - (załącznik nr 5 do SIWZ),
10.8. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia, w sytuacji, gdy Wykonawca zamierza polegać na wiedzy i
doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach ekonomicznych i
finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp;
10.9. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w
celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – (załącznik
nr 6 do SIWZ),
10.10. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5
ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – (załącznik Nr 7 do SIWZ).
10.11. W celu wykazania nie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca złoży wraz z ofertą:
1)
2)

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do SIWZ,
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub z ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego

Ubezpieczenia

Społecznego

potwierdzające,

że

wykonawca

nie

zalega

z

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
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Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów na potwierdzenie nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, o których
mowa w:
1. pkt 2,3-4 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Dokument, o którym mowa w pkt 1. lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. b,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej 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 miejsca zamieszkania, lub przed notariuszem.
Jeżeli kwoty w dokumentach wymienionych w p. 9.2.2. podane będą w innej walucie niż PLN,
Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień ogłoszenia
przetargu.
2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, wykonawca wraz z ofertą składa (wg wzoru Zamawiającego załącznik do SIWZ) w oryginale:
1. listę podmiotów należących do tej samej grupy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
w art. 24 ust. 2 pkt 5 P.Z.P;

kapitałowej, w rozumieniu ustawy
i konsumentów, o której mowa

albo
2.informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
art. 23 P.Z.P., oddzielnie składa dokument wymieniony w pkt 9.5.1 albo 9.5.2 SIWZ.

na

podstawie

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie
spełnia”.

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki
udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z
zapisami zawartymi w punkcie 9 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dokument ustanawiający Pełnomocnika powinien być załączony do oferty.
2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu
np. nazwa, adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika.
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12. Wadium.
1.Wysokość wadium.
1)

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
10000

PLN

Słownie: dziesięć tysięcy złotych

2.Forma wadium.
1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z
tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2007 r, Nr 42, poz. 275, z 2008 r., Nr 116 poz.730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr
96, poz. 620).

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być
one bezwarunkowe i nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, sporządzone zgodnie z
obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela
(banku
lub
instytucji
ubezpieczeniowej
udzielających
gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia

na pierwsze pisemne

żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:


odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,



nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,



zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,



w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
powodowało

brak

możliwości

wybrania

oferty

złożonej

przez

wykonawcę

najkorzystniejszej.
/dopuszcza się równoważną treść zobowiązania/
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:
Bank WBS Bank O. Kampinos
Nr 91 8015 0004 1000 7315 2010 0003
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jako

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w
oryginale wraz z ofertą przed upływem terminu składania ofert.
4. Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu
za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank
prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu
składania ofert.
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez
Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

5. Zwrot wadium.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy pzp.
6. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy;
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

13.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz
służy także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1)
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w
ofercie brutto.
2)
Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
przed podpisaniem umowy.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1)Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a)

pieniądzu;
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b)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z
tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

c)

gwarancjach bankowych;

d)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2)
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek
bankowy Zamawiającego
Bank WBS Bank O. Kampinos
Nr 91 8015 0004 1000 7315 2010 0003
3)
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie ·
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
4)
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
5)
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie odpowiedniego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród
pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy p.z.p.
6)
Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy
p.z.p.
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego.
2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą
30% wysokości zabezpieczenia.
3) Kwota, o której mowa w punkcie 2) jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.

14.Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z
realizacją niniejszego zamówienia publicznego.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ
dokonywane będą w złotych polskich.

15. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3) Oferta musi być podpisana przez osobę /osoby/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/. Oznacza to, iż jeżeli z
dokumentu(ów)
określającego(ych)
status
prawny
Wykonawcy(ów)
lub
pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych
jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez
wszystkie te osoby.
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4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do
oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię
stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą
SIWZ formie /dopuszcza się dokonanie we wzorach zmian pod warunkiem, że będą w nich
zawarte co najmniej wszystkie wymagane informacje/.
6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane
uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy p.z.p.

z

przygotowaniem

i

złożeniem

oferty

z

2. Forma oferty.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie
większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Stosowne wypełnienia
we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w
skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie trwałą techniką.
2)

Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących
załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

3) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
4)

Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane
przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej
osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie
wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą
być numerowane i parafowane.

5)

Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez
siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

6)

Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na
podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie
oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w
skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy
upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

3. Zawartość oferty.
1) Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej
SIWZ,

b) Wypełniony formularz cenowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do
niniejszej SIWZ
c) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22
ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie złożą
wspólne oświadczenie podpisane przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o
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zamówienie lub osobę odpowiednio upełnomocnioną do reprezentowania ich w postępowaniu lub
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego),
d)oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do
niniejszej SIWZ,
e) zezwolenie na transport odpadów lub odpowiedni wpis do rejestru – zgodnie z art. 233 ust. 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21, zwanej dalej „ustawą o
odpadach”),
f) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów – zgodnie z ustawą
o odpadach albo zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie
odpadów – wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych zgodnie z art. 232 ust. 1 ustawy o
odpadach. Wykonawca może przedłożyć zezwolenie zastępujące zezwolenie na zbieranie odpadów
lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów jeżeli przedłożone zezwolenie zastępuje w/w zezwolenia
na podstawie ustawy o odpadach lub na podstawie innych przepisów powszechnie obowiązujących,
g) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Kampinos na podstawie przepisów
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r.
poz. 391),
h) aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
g) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 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, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – (załącznik nr 5 do
SIWZ),
h) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w
celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ,
i)

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt. 5 ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik Nr 7 do
SIWZ.

j)

stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie

wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,
k) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
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albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego,
l)

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub z ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
m) należy uwzględnić ponadto: odpis z właściwego rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, aktualne zezwolenie Starosty na transport odpadów komunalnych, w tym odpadów
niebezpiecznych
n)

aktualne

zaświadczenia

właściwego

naczelnika

urzędu

skarbowego

potwierdzające,

że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
o)

aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
p)

dowód wniesienia wadium,

Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron
wchodzących w skład oferty.

2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości
stron wchodzących w skład oferty.
4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż
Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku takiego zastrzeżenia
Wykonawca powinien dokumenty te przygotować /spiąć lub zszyć/ oddzielnie od pozostałych
elementów oferty oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Prawo zamówień publicznych.

16.Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ.
1. Wyjaśnianie treści SIWZ.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień zgodnie z art. 38 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim
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Wykonawcom, którym doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.
Wyjaśnienie będzie też zamieszczone w Internecie na stronie http://www.bip.kampinos.pl
2. Zmiany w treści SIWZ.
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do
składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieści ją w Internecie na
stronie http://www.bip.kampinos.pl
2) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. Specyfikację istotnych warunków
zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego: Urzędzie Gminy Kampinos ul.
Niepokalanowska 3, 05 - 085 Kampinos i, pok. nr 13

17.Zebranie Wykonawców.
Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) Katarzyna Zielerowicz– sprawy formalne,
zamowienia_publiczne@kampinos.pl

tel.

22 725

00

40

w.

226

,

mail:

2) Wanda Zalewska – sprawy merytoryczne tel. 22 725 00 40 w. 214

19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
1. Ofertę należy złożyć w:

Urzędzie Gminy Kampinos ul. Niepokalanowska 3, 05 - 085 Kampinos w
sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 4), w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

15.10.2015 r.

do godz.

12:00

2. Ofertę należy przygotować w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Gmina Kampinos
ul. Niepokalanowska 3, 05 - 085 Kampinos,
Oferta w postępowaniu:

Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych
zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych
na terenie Gminy Kampinos

Nie otwierać przed dniem: 15 października 2015.r. godz. 12:15
3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz numerem, jakim została
oznakowana oferta. Ofertę do Urzędu Gminy Kampinos ul. Niepokalanowska 3, 05 - 085 Kampinos,
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można przesłać pocztą lub przesyłką kurierską. Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta
data i godzina dostarczenia oferty do Urzędu.

20.Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie
złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania
ofert.
2. Zmiana złożonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy
dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej
„ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.
3. Wycofanie złożonej oferty.
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

21. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w:
05 - 085 Kampinos,, sala konferencyjna pokój nr 9
w dniu

15.10.2015 r.

Urzędzie Gminy Kampinos ul. Niepokalanowska 3,

o godz.

12 :15

22. Tryb otwarcia ofert
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty,
których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek)
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania
zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;
2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
3) informacje dotyczące ceny oferty.
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im
niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 22.1, 22.4.2) i 22.4.3) niniejszej SIWZ.

23. Zwrot oferty
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy.

24. Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie., nie powoduje utraty wadium.
4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego
wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub
jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako
najkorzystniejsza.

25.Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę oferty należy obliczyć według Formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2 a do
SIWZ.
2. W formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ należy podać wartość za
wykonanie całego przedmiotu zamówienia, a wynikające z Formularza cenowego t.j. cenę brutto. Ceny
należy podać w polskich złotych (PLN).
3. Cena ofertowa podana w ofercie tj. Formularzu oferty przez Wykonawcę uwzględnia wszystkie koszty i
opłaty ponoszone w związku z należytym wykonaniem umowy.
4. Ceny jednostkowe mogą być podane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
5. Wartości brutto w Formularzu cenowym oraz całkowita cena brutto w Formularzu oferty powinny być
wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Cena ofertowa zawiera podatek VAT wg obowiązujących stawek. Prawidłowe ustalenie podatku VAT,
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług należy do obowiązków Wykonawcy.
7. Zamawiający poprawi omyłki stosownie do treści art. 87 ust. 2 ustawy p.z.p.

26. Kryteria oceny ofert.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego
postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego zgodnie z art. 89 ust.1 ustawy p.z.p.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Znaczenie
l.p.

Kryterium

procentowe
kryterium
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Maksymalna ilość punktów
jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium

1)

Cena ( C )

2)

Termin płatności (T)

95 %

95 punktów

5%

5 punktów

3. Zasady oceny kryterium "Cena" (C).

cena (brutto) najniższa x 95 pkt

Przyznane pkt C =

cena (brutto) badanej oferty

4.Zasady oceny kryterium „TERMIN płatności” (T).
T- Termin płatności. (Minimalnie 14 dni, maksymalnie 30 dni). Do wyliczenia terminu
Zamawiający przyjmie „Termin płatności” wskazany w Formularzu ofertowym (Załącznik
nr 1 do SIWZ).

Termin płatności z badanej oferty x 5 pkt
Przyznane pkt T=
najdłuższy termin płatności wskazany w złożonych
ofertach
Liczba punktów określona zostanie na podstawie poniższego wzoru:

C+T
5.Ostateczna ocena punktowa oferty.
Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę
punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

27. Oferta z rażąco niską ceną.
1.Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości
zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od
wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
1)oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu
wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240,
poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);
2)pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
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2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.
3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia.

28. Uzupełnienie dokumentów.
Uzupełnienie dokumentów nastąpi w trybie art. 26 ust.3 ustawy p.z.p.

29. Tryb oceny ofert.
1.Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie omyłek.
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu,
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2) Zamawiający poprawi w ofercie omyłki zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy p.z.p. i niezwłocznie
zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy
dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26
ust. 3 ustawy p.z.p.
3.Sprawdzanie wiarygodności ofert.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy p.z.p.
3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p. niezależnie od innych
skutków przewidzianych prawem.

30. Wykluczenie Wykonawcy
1.

Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w
stosownie do treści art. 24 p.z.p.,

2. Zamawiający zawiadomia wykonawców o wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.3
p.z.p.

31. Odrzucenie oferty
1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 p.z.p.
2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.

32. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i
kryteria określone w SIWZ.
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2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

oferty

zamawiający

jednocześnie

zawiadomi

a.

Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b.

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne;

c.

Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

d.

terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 pzp, po upływie którego umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.

4.
Informacje, o których mowa w pkt 32.3.a) Zamawiający zamieści na stronie internetowej
http://www.bip.kampinos.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

33. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi jednocześnie
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
c)

Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne;

d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu
zawarcia umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania.
5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
6. Wykonawca przed podpisaniem zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu zaświadczenie o wpisie do
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Kampinos.
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7. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
Zamawiający żąda od Wykonawcy dostarczenia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia,
umowy regulującej ich współpracę.
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach
określonych w pkt 13 niniejszej SIWZ.

34. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w
sprawie niniejszego zamówienia.
1. Zgodnie z art. 139 PZP umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) mają do niej zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego
i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień
Publicznych nie stanowią inaczej;
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej;
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie;
5) jest zawarta na okres wskazany we wzorze umowy;
6) podlega unieważnieniu:
a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 p.z.p.
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialnośc za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy.

35. Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych
w art. 93 ust. 1 p.z.p.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zawiadomi równocześnie wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia,lub złożyli ofertę podając uzasadnienie
faktyczne
i
prawne
oraz
zamieści
te
informacje
w
Internecie
na
stronie
http://www.bip.kampinos.pl

36. Środki ochrony prawnej
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 niniejszej ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 doart. 198 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

37. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje można przekazać za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
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38. Podwykonawstwo.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.

39. Wykaz załączników do niniejszych SIWZ.
Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory:

Oznaczenie Załącznika

Nazwa Załącznika

Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1a

Charakterystyka gminy

Załącznik nr 2

Formularz oferty

Załącznik nr 2a

Formularz cenowy
Wzór

Załącznik nr 3

oświadczenia

Wykonawcy

o

spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu określonych w art.
22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Oświadczenie

Załącznik nr 4

Wykonawcy

o

braku

podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2

do

ustawy

Prawo Zamówień Publicznych
Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Wykaz wykonanych usług

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń
technicznych

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Wzór umowy

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Uchwała NR VIII/31/15 z dnia 20.04.2015 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Kampinos
Uchwała Nr X/30/15 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
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właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Zarządzenie Nr 0050.101.2015 Wójta Gminy Kampinos z
dnia 25.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK) dla mieszkańców Gminy Kampinos

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 15 niniejszej SIWZ.
Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia
oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników z uwzględnieniem warunku
określonego w p-cie 15.1.5) SIWZ.

Zatwierdził : 02.10.2015 r.

……………………………………

data

podpis (Wójt Gminy Kampinos)
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Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie
odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na
terenie Gminy Kampinos, na których zamieszkują mieszkańcy, a także z punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych (zwanym dalej PSZOK) w miejscowości Kampinos przy ul.
Niepokalanowskiej 4 oraz z punktu zbiórki przeterminowanych leków (z jednej apteki) i punktów
zbiórki zużytych baterii (5 szt.), w sposób:
 zapewniający osiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399ze
zm.) oraz aktualnie obowiązującymi aktami wykonawczymi do tej ustawy, w tym w
szczególności:
 rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645)
 rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów
ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów
(Dz. U. z 2012 r. poz. 676)
 zgodny z zapisami obowiązującego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami,
przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22
października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
dla Mazowsza na lata 2012- 2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami z późn.
zm. zwanym dalej WPGO, oraz uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22
października 2012 r. Nr 212/2012 w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki
odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023 z późn. zm.
 zgodny z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Kampinos.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów
segregowanych obejmuje:
1.
selektywne odbieranie z pojemników lub w workach na odpady komunalne
następujących frakcji odpadów:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady
komunalne
2) papier,
3) tworzywa sztuczne,
4) metal,
5) szkło,
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opakowania wielomateriałowe,
meble i odpady wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
zużyte baterie i akumulatory,
przeterminowane leki,
chemikalia (takie jak farby, lakiery, rozpuszczalniki, kleje, oleje odpadowe, powstające w
rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach
i inn.),
12) zużyte opony,
13) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne
14) popiół
15) odpady zielone
2.
zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi
wytycznymi przyjętymi w przepisach prawa i obowiązującym WPGO dotyczącym
Regionu Płockiego.
3.
Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaża nieruchomości zamieszkałe w
pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i bioodpadów
stanowiących odpady komunalne oraz worki do zbiórki selektywnej.
Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usługi - zasady odbioru odpadów przez Wykonawcę w
ramach realizacji zamówienia:
I. z zabudowy jednorodzinnej
Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany pojemnikowo –
workowy zbiórki odpadów komunalnych:
1. niesegregowanie (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady
komunalne (20 03 01)
1) Odbierane będą z pojemników o pojemnościach:
a) 120l
b) 240l
2) Częstotliwość odbioru i wywozu przez Wykonawcę – nie rzadziej niż raz na cztery
tygodnie, zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem
3) Ilość budynków jednorodzinnych (tzw. nieruchomości zamieszkałe) - zgodnie
z załącznikiem 8 do specyfikacji
4) Realizacja „reklamacji” (w zakresie nieodebrania z nieruchomości odpadów zgodnie
z harmonogramem) - w terminie 24 godzin od otrzymania zawiadomienia fax. lub e-mail
od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić – faks nr
(22) 725 04 44 lub e-mail: gok@kampinos.pl
5) Do obowiązków Wykonawcy należy zagospodarowanie odebranych niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady
komunalne poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z
przepisami obowiązującego prawa, jak również przedstawienie Zamawiającemu
dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności w postaci karty przekazania
odpadów,
6)
7)
8)
9)
10)
11)
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6) Do obowiązków Wykonawcy należy zabranie dostawionych przy pojemnikach worków
z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi oraz bioodpadami
stanowiącymi odpady komunalne (właściciele nieruchomości mają możliwość
dostawienia tego rodzaju worków, w przypadku gdy pojemność pojemnika w danym
miesiącu będzie niewystarczająca), jak również przedstawienie Zamawiającemu (jeden
raz w miesiącu) sprawozdania z miejsc odbioru tego rodzaju worków (adres i ilości
dostawionych worków), celem umożliwienia sprawowania kontroli ilości osób
zamieszkałych na danej nieruchomości.
2. Selektywnie zbierane odpady komunalne (15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06,
15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40)
1) Odbierane będą w trzech rodzajach worków:
a) żółtych - na odpady z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowania
wielomateriałowe,
b) zielonych - na odpady ze szkła,
c) niebieskich – na odpady z papieru.
2) Worki do odbioru od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów
komunalnych: dla mieszkańców przystępujących do segregacji, na wymianę,
w ramach reklamacji itp., zapewnia Wykonawca. Przedmiotowe worki powinny
posiadać następujące parametry:
a) materiał – folia polietylenowa LDPE, półprzezroczysta, o grubości zapewniającej
wytrzymałość worków, tj. co najmniej 60 mikronów, wiązane,
b) kolorystyka i pojemność: żółty – 120 l, niebieski 120 l, zielony – 60 l,
c) oznakowanie – worki muszą być opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są
przeznaczone, dodatkowo na workach muszą widnieć adres i dane kontaktowe
Zamawiającego oraz Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
uzgodnienia szaty graficznej worków przeznaczonych do segregacji odpadów.
3) Worki do pierwszego odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć właścicielom nieruchomości przed 1
września2015 r. w ilościach zapewniających funkcjonowanie systemu. Dodatkowe
worki Wykonawca pozostawia w siedzibie Urzędu Gminy Kampinos.
4) Częstotliwość odbioru i wywozu worków przez Wykonawcę – nie rzadziej niż 1 raz w
miesiącu, zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem
5) Realizacja „reklamacji” (w zakresie nieodebrania z nieruchomości odpadów zgodnie
z harmonogramem) - w terminie 24 godzin od otrzymania zawiadomienia fax. lub email od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić – faks
nr (22) 725 04 44 lub e-mail: gok@kampinos.pl
6) Do obowiązków Wykonawcy należy uzupełnianie na własny koszt właścicielom
nieruchomości mieszkalnych jednorodzinnych worków do selektywnego zbierania
odpadów komunalnych bezpośrednio po każdorazowym ich odbiorze, poprzez
pozostawianie przy wejściu na nieruchomość nowych pustych worków w dniu odbioru
selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ilości odpowiadającej liczbie
odebranych worków.
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II.
1.

2.

III.
1.
a)
b)
c)
d)

7) Do obowiązków Wykonawcy należy zagospodarowanie selektywnie zebranych
odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego
prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie
tych czynności w postaci karty przekazania odpadów.
z zabudowy wielorodzinnej:
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady
komunalne (kod odpadu 20 03 01)
1) Odbierane będą z pojemników typu SM-1100 l
2) Częstotliwość odbioru i wywozu przez Wykonawcę – nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie, zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem
3) Ilość budynków wielolokalowych - zgodnie z załącznikiem 8 do specyfikacji
4) Do obowiązków Wykonawcy należy zagospodarowanie odebranych niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady
komunalne poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z
przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu dowodów
potwierdzających te czynności
w postaci karty przekazania odpadów.
Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane), w tym odpady
opakowaniowe (kody 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15,01 06, 15 01 07, 20 01 01,
20 01 02, 20 01 39, 20 01 40):
1) Odbierane będą w systemie pojemnikowym w tzw. zestawach recykling o pojemności
do 1100 l, z zachowaniem następującej kolorystyki:
a) pojemnik niebieski z napisem „papier”
b) pojemnik zielony z napisem „szkło”
c) pojemnik żółty z napisem „tworzywa sztuczne, metale, opakowania
wielomateriałowe”
2) Pojemniki, o których mowa w ppkt. 1 zapewnia Zamawiający.
3) Ilość pojemników o których mowa w ppkt. 1- zgodnie z załącznikiem 8 do specyfikacji
4) Do obowiązków Wykonawcy należy monitorowanie i opróżnianie pojemników
z częstotliwością gwarantującą nie zaleganie odpadów przy pojemnikach, co najmniej
raz w miesiącu - wywóz ww. odpadów odbywał się będzie zgodnie
z
uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem
5) Do obowiązków Wykonawcy należy zagospodarowanie selektywnie zebranych
odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego
prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie
tych czynności w postaci karty przekazania odpadów.
Zasady odbioru odpadów z z PSZOK przy ul. Niepokalanowskiej 4 w Kampinosie
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do odbioru:
chemikaliów ( kod 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 80 )
lampy żarowe, halogenowe, świetlówki ( kod 20 01 21*)
mebli i odpadów wielkogabarytowych (kod 20 03 07 )
odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne (kod 17 01 01, 17
01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 02 01)
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e)
f)
g)
h)
i)
2.

3.

4.

IV.
1.

2.

3.
4.

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( kod 20 01 35*, 20 01 36)
zużyte baterie i akumulatory ( kod 20 01 33*, 20 01 34)
popiołu ( kod 10 01 01)
odpadów zielonych ( kod 20 02 01)
zużyte opony ( kod 16 01 03)
Częstotliwość odbioru i wywozu odpadów z PSZOK: nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie,
za wyjątkiem odpadów zielonych które należy odbierać co najmniej raz w tygodniu w dni
powszednie włącznie z sobotą w od poniedziałku do piątku godzinach od 800 do 1600, w
sobotę od 800 do 1300.
Do obowiązków Wykonawcy należy zagospodarowanie odebranych z PSZOK odpadów
poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających
wykonanie tych karty przekazania odpadów.
Wykonawca zobowiązany jest ponadto do dostawy 5 pojemników na zużyte baterie i
ustawienia ich na terenie gminy Kampinos w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
a także do odbioru odpadów w nich zgromadzonych każdorazowo w terminie trzech dni od
wezwania Zamawiającego.
Zasady odbioru odpadów typu przeterminowane i zbędne leki (kod 20 01 32)
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów typu
przeterminowane i zbędne leki z dotychczasowo funkcjonującego punktu stacjonarnego w
Kampinosie przy ul. Chopina 9a wyposażonego w 1 pojemnik przeznaczony do
prowadzenia selektywnej zbiórki przeterminowanych lub zbędnych leków, o nazwie
handlowej – KONFISKATOR.
Usługa obejmuje ponadto wymianę wkładu kartonowo - foliowego każdorazowo przy
opróżnianiu pojemnika na koszt Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy należy
zapewnienie odpowiedniej ilości wkładów kartonowo – foliowych.
Częstotliwość odbioru i wywozu odpadów typu przeterminowane i zbędne leki – raz na trzy
miesiące, zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem.
Do obowiązków Wykonawcy należy zagospodarowanie odebranych odpadów typu
przeterminowane i zbędne leki poprzez przekazanie ich do unieszkodliwienia (najlepiej
poprzez spalenie), zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie
Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności w postaci karty
przekazania odpadów.

W ramach realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1. Wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności:
 ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.),
 rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości ( Dz. U z 2013 r. poz. 122),

V.
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 rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzoru
sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych
oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012r.
poz. 630),
 rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645),
 rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.
U. z 2012 r. poz. 676),
 ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1232
ze zm.)
 ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.21 ze zm.)
 obowiązującą w okresie trwania umowy uchwałą Rady Gminy Kampinos
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
 obowiązującym w okresie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Kampinos,
 uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w
sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata
2012- 2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami
2. Zaplanowanie harmonogramów wywozu odpadów z poszczególnych nieruchomości
oraz wyznaczenie optymalnych tras przejazdu, w tym:
1) przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji zaplanowanego harmonogramu oraz
tras wywozu odpadów komunalnych, nie później niż w ciągu 10 dni od dnia
przekazania przez Zamawiającego wykazu nieruchomości, oraz w przypadku zmian
w harmonogramie lub trasach wywozu każdorazowe przedstawianie
Zamawiającemu projektu tych zmian do akceptacji na piśmie (fax, e-mail), nie
później niż w terminie siedmiu dni przed planowanym odbiorem odpadów
2) we wszystkich przypadkach zmiana harmonogramu wywozu odpadów następować
może po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na piśmie (fax, e-mail). Zmiana
harmonogramu nie stanowi zmiany umowy.
3) Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o
zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu
Wykonawca będzie sporządzać harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie
po akceptacji publikował na stronie internetowej www.kampinos.pl, a Wykonawca
w formie wydruków, będzie zobowiązany przekazać właścicielom nieruchomości
podczas pierwszego odbioru odpadów w danym roku, oraz każdorazowo w
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przypadku zmian w harmonogramie. Informacje o pierwszej zbiórce odpadów należy
udzielić właścicielom nieruchomości przed 1 września 2015r.
4) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru w terminach ustalonych
w harmonogramie wywozu odpadów (z uwzględnieniem zmian) zarówno
zmieszanych odpadów komunalnych, jak również segregowanych wystawionych do
drogi publicznej przed każdą nieruchomością, za wyjątkiem sytuacji, w których
Wykonawca uzgodni inne miejsce odbioru z właścicielami nieruchomości.
5) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien
realizować w godzinach od 700 do 2000.
3. Sprawozdawczość okresowa:
1) Przez cały okres trwania umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu
sprawozdania kwartalne, sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych
odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z
zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630).
2) Wykonawca będzie przygotowywał sprawozdania kwartalne zgodnie ze wzorem do
wyżej wymienionego rozporządzenia i przekazywał je Zamawiającemu w formie
papierowej, każdorazowo w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale,
którego dotyczy sprawozdanie.
3) W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z
realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa
w art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), Wykonawca zobowiązany jest
przekazywać Zamawiającemu na żądanie niezbędne informacje umożliwiające
sporządzenie sprawozdania.
4) Wykonawca, dostarczy kopie dowodów zagospodarowania niesegregowanych
odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w postaci potwierdzonych za zgodność
z oryginałem kopii kart przekazania odpadów oraz potwierdzonych za zgodność z
oryginałem kopii faktur.
5) Wykonawca, dostarczy kopie dowodów zagospodarowania selektywnie odebranych
odpadów komunalnych do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w
postaci kart przekazania odpadów oraz potwierdzonych za zgodność z oryginałem
kopii faktur
6) Dowody zagospodarowania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz
zagospodarowania selektywnie odebranych odpadów komunalnych, o których mowa
w ppkt. 4 i 5 przekazywane będą z częstotliwością raz w miesiącu, każdorazowo do
10 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu zbiórki odpadów.
7) Dowody zagospodarowania niebezpiecznych odpadów komunalnych, odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów typu
przeterminowane i zbędne leki, w postaci kart przekazania tych odpadów oraz
potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii faktur przekazywane będą
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każdorazowo do 10 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu, w którym
nastąpił ich odbiór.
8) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu wykazu (w
formie, co miesięcznego sprawozdania) nieruchomości deklarujących selektywną
zbiórkę odpadów, a nie przeprowadzających jej. Wykonawca odbierający odpady
komunalne ma obowiązek przyjąć odpady z tych nieruchomości jako zmieszane
odpady komunalne.
9) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu comiesięcznego
sprawozdania, sporządzonego zgodnie z przekazanym Wykonawcy wzorem,
zawierającego:
a) wykaz wszystkich posesji z których zostały odebrane odpady komunalne,
wraz ze wskazaniem rodzajów i ilości odebranych odpadów (segregowanych
i zmieszanych)
b) wykaz posesji, z których zaprzestano odbierać odpady komunalne
c) lokalizację miejsc odbioru worków z odpadami niesegregowanymi
(zmieszanymi) dostawionych do pojemników przeznaczonych na tego
rodzaju odpady (adres i ilości dostawionych worków).
10) Sprawozdanie wymienione w ppkt. 9 należy przedłożyć w formie papierowej oraz na
płycie w formacie excel wraz z fakturą stanowiącą podstawę wynagrodzenia za dany
miesiąc.
4. W zakresie transportu odpadów komunalnych:
1) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi
odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości,
2) zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów
komunalnych,
3) zakaz odbioru odpadów w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, a także w dni
robocze w godzinach od 2000 do 700,
4) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę
5) wyposażenie pojazdów w system monitoringu pozycjonowania satelitarnego,
umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie danych o położeniu pojazdu i
miejscach postojów, oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku
odpadów, a także udostępnienie na żądanie Zamawiającego raportu z wykonania usługi
odbioru odpadów zawierającego datę, godzinę oraz dane o pozycji samochodu.
5. W zakresie zagospodarowania odpadów:
1) przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów
komunalnych, oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami komunalnymi..
2) przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie
zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21 zr zm.),
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3) gospodarowanie odebranymi odpadami w sposób zapewniający wywiązywanie Gminy
z obowiązków nałożonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 3b ust 2 i
art. 3c ust. 2 ustawy z dn. 13 września 2012 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) tj.:
a) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz.
645),
b) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie
poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania
masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676),
6. Inne obowiązki Wykonawcy:
1) wykonanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, nie powodujący niepotrzebnych
przeszkód oraz niedogodności dla mieszkańców gminy Kampinos,
2) zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy,
dostatecznej liczby środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe
wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w liczbie co najmniej takiej, jak w złożonej w
postępowaniu przetargowym ofercie,
3) garażowanie pojazdów do realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie na terenie
posiadanej bazy magazynowo - transportowej,
4) wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież
ochronną z widocznym logo firmy,
5) dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do
punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych
remontów dróg, dojazdów, złych warunków atmosferycznych itp. W takich przypadkach
Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu
umowy,
6) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie powierzonych czynności
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
7) okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających
wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego
wymaganiami i przepisami prawa,
8) ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na
mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu
umowy,
9) wykonanie przy współpracy Gminy co najmniej dwóch w ciągu roku kalendarzowego akcji
edukacyjno-informacyjnych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na
terenie Gminy Kampinos.
10) Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez
pracownika Zamawiającego do dostarczenia worków we wskazane miejsce (do sołtysa i
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urzędu gminy) a w przypadku, jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od
pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.
11) Wykonawca jest zobowiązany do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu
nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku
stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie
segregacji i odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 3 dni roboczych od dnia
zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego poinformowania zamawiającego o
niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości.
Pisemne zawiadomienie musi zawierać imię i nazwisko osoby, która dokonała ustalenia że
na danej posesji odpady(pomimo zadeklarowanej segregacji) nie są segregowane oraz
dokumentację fotograficzną. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy
nieruchomości w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia wyżej wymienionego
zdarzenia.
VI.
System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w
wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
VII.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu następujące
dokumenty:
1) umowę lub pisemne zapewnienie (promesę) odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego przez podmiot prowadzący odzysk lub unieszkodliwianie tych odpadów z
terenu gminy Kampinos przez prowadzącego zakład przetwarzania w rozumieniu przepisu
art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Brak przedłożenia dokumentu, o którym mowa powyżej, potraktowany będzie przez
Zamawiającego jako uchylenie się Wykonawcy od podpisania umowy, co skutkować będzie
zatrzymaniem wadium.
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Załącznik nr 1a do SIWZ

Charakterystyka Gminy Kampinos
1. Powierzchnia Gminy Kampinos wynosi 84,25 km2.
2. Liczba mieszkańców na terenie gminy Kampinos wynosi około 4201 osób. Szacuje się, że w
czasie realizacji umowy liczba ludności może wzrosnąć o 5 % (tj. około 211 osób)
3. Szacuje się, że około 4126 osób mieszka w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej i około
75 osoby w zabudowie wielolokalowej
4. Gmina liczy 21 sołectw: Granica, Kampinos, Kampinos A, Kwiatkówek, Prusy, Wola
Pasikońska, Łazy, Pasikonie, Podkampinos, Strzyżew, Strojec i Rzęszyce, Budki
Żelazowskie, Gnatowice, Grabnik, Skarbikowo, Wiejca, Komorów, Szczytno, Józefów i
Koszówka, Pindal i Kirsztajnów, Zawady
Dane charakteryzujące zamówienie:
1. Ilość nieruchomości:
1) liczba nieruchomości jednorodzinnych zamieszkałych (tzw. nieruchomości
zamieszkałe stale) ok. 1128 szt.;
2) liczba budynków wielolokalowych – 4 budynki: 4 budynki komunalne (ul Szkolna 2 12 lokali, Szkolna 7 – 3 lokale , ul Chopina 9 – 10 lokali, Łazy 57A – 4 lokale )
3) Szacunkowa ilość pojemników i worków:
 ok. 626 szt. pojemników 120 l,
 ok. 587 szt. pojemników 240 l ( 2x120 )
 4 szt. pojemników SM-1100,
 4 szt. tzw. zestawach recyklingowych o pojemności do 1 100 l
 worki żółte o pojemności 120 l – około 20 tys. sztuk/na rok,
 worki zielone o pojemności 60l – około 17 tys. sztuk/na rok
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worki niebieskie o pojemności 120l -16 tys. sztuk/na rok,
wyposażenie PSZOK w pojemniki w rodzaju i ilości niezbędnej do funkcjonowania
PSZOK zgodnego z Zarządzeniem Nr 0050.101.2015 Wójta Gminy Kampinos z dnia
25.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Kampinos, stanowiącego
załącznik nr 9 do SIWZ.
Ostateczna ilość i pojemność pojemników będzie ustalona pomiędzy wykonawcą
a właścicielem nieruchomości.

2. Specyfika gospodarstw w poszczególnych miejscowościach
ilość gospodarstw domowych
trzy
cztero
pięcio
sześcio
osobowy osobowy osobowy osobowych
ch
ch
ch

miejscowość

Jedno
osobowych

dwu
osobowych

Bieliny
Budki
Żelazowskie
Grabnik
Granica
Józefów
Kampinos
Ul Dolna
Kampinos
ul Chopina
Kampinos
Ul Klonowa
Kampinos
Ks.
Skibniewskiego
Kampinos
Ul
Niepodległości
Kampinos
Ul
Niepokalanowska
Kampinos
Ul Partyzantów
Kampinos
Ul Polna
Kampinos
Ul Spółdzielców
Kampinos
Ul Szkolna
Kampinos ul
Wiosenna
Kampinos
Ul Reymonta
Kampinos A
Ulice w
Kampinosie A
Kirsztajnów
Komorów

0
4

1
4

0
1

0
0

0
1

0
0
1
4

8
2
6
6

2
2
3
8

2
0
3
6

13

8

7

1

0

0

siedmio
osobowy
ch

więce
j

0
0

0
0

0
2

6
0
1
2

2
0
2
0

0
0
0
0

1
0
0
1

8

8

3

2

3

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

9

10

12

12

10

6

0

0

1

1

6

4

1

0

0

0

5

8

7

5

4

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

2

2

1

1

0

0

0

0

0

1

1

0

1

2

2

2

4

1

0

0

0

0

2

2

2

3

1

1

0

0

10
4

19
15

14
12

24
16

10
3

3
1

3
0

1
0

7
13

4
14

2
11

0
15

0
14

1
9

0
4

0
2
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Koszówka
Kwiatkówek
Łazy
Łazy Leśne
Pasikonie
Pindal
Podkampinos
Prusy
Rzęszyce
Stare Gnatowice
Strojec
Strzyżew
Szczytno
Wiejca
Wola Pasikońska
Zawady
razem

3
6
18
0
8
0
6
2
1
3
1
3
6
15
3
5
156

1
4
16
1
14
2
8
4
5
9
6
11
4
26
9
6
236

1
3
11
0
11
1
8
2
2
3
5
7
6
18
11
9
194

0
4
14
1
9
0
11
4
4
5
2
15
16
17
16
1
223
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2
3
10
0
7
1
6
5
1
0
3
8
9
14
19
2
155

0
2
9
0
3
1
3
1
4
2
2
5
15
7
0
95

0
1
1
0
6
0
3
0
1
2
1
3
2
2
2
2
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0
0
2
0
0
0
2
0
0
2
0
0
3
5
3
1
31

Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN:
„Odbiór

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kampinos”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Sprawa
Nr 271.10.2015.PN

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kampinos ul. Niepokalanowska 3, 05 - 085 Kampinos
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
4) Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, akceptuję ją w pełni bez zastrzeżeń,

zapoznałem się szczegółowo z warunkami wykonania zamówienia i posiadam niezbędne mi dane
do złożenia oferty,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do
SIWZ oraz jej modyfikacji,
3) Całkowita cena brutto za realizację całości zamówienia……………………………………….. zł.
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… )
zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ,
Podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia, a określone
m.in. w SIWZ, załączniku nr 1 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), umowie
(załącznik nr 8 do SIWZ),
4) Termin płatności ………….dni (minimalnie 14 dni, maksymalnie 30 dni),
1

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.
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5) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni od dnia terminu otwarcia ofert,
6) akceptuję(my) bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ,
7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(my) się
zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
8) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
2
udzielenie zamówienia] ,
9) nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie
niniejszego zamówienia,
10) oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
11) Nazwa, adres instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do których podmiot odbierający
będzie przekazywał odebrane odpady:
1……………………………………………………….
2………………………………………………………
l.p.
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od

do

a)
b)
a.

[nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom] 3:

l.p.

Nazwa części zamówienia

a)
b)
c)
d)
e)
i.
l.p.

Podpis(y):
Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

1)

2)

2
3

Wykonawca skreśla niepotrzebne.
Wykonawca skreśla niepotrzebne.

39

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

Nr sprawy: ZP.271.10.2015.PN

Załącznik nr 2a do SIWZ –Formularz cenowy
FORMULARZ CENOWY

Obowiązkiem wykonawcy jest sporządzenie oferty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na
terenie Gminy Kampinos, która w swojej kalkulacji powinna obejmować pełny zakres usługi opisany w OPZ, w tym odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i powinna być przeliczona na koszt wykonania usługi wg poniższej tabeli:
Nazwa usługi

Wartość jednostkowa za 1 Mg

Wartość całkowita

brutto

Przewidywana ilości odpadów w okresie
trwania umowy tj. od 2.11.2015r. do
31.12.2016r.

A

w Mg

C = AxB

brutto

B
Odbiór i zagospodarowanie odpadów
– niesegregowane (zmieszane) odpady

……………..

882

……………..

……………..

70

……………..

……………..

1,1

……………..

……………..

1,1

……………..

……………..

0,6

……………..

……………..

0,6

……………..

komunalne oraz bioodpady stanowiące opady
komunalne
Odbiór i zagospodarowanie odpadów
– Szkło
Odbiór i zagospodarowanie odpadów
- zużyte baterie i akumulatory
Odbiór i zagospodarowanie odpadów

- zużyte opony
Odbiór i zagospodarowanie odpadów

- lampy żarowe, halogenowe, świetlówki
Odbiór i zagospodarowanie odpadów
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-

chemikalia

Odbiór i zagospodarowanie odpadów

……………..

0,08

……………..

- Przeterminowane i zbędne leki
Odbiór i zagospodarowanie odpadów

……………..

38

……………..

……………..

16

……………..

……………..

41

……………..

……………..

1

……………..

……………..

22

……………..

……………..

12

……………..

……………..

7

……………..

- meble i odpady wielkogabarytowe
Odbiór i zagospodarowanie odpadów
- Opakowania wielomateriałowe,
Odbiór i zagospodarowanie odpadów
– Tworzywa sztuczne
Odbiór i zagospodarowanie odpadów

- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Odbiór i zagospodarowanie odpadów
– Papier
Odbiór i zagospodarowanie odpadów
- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące

odpady komunalne
Odbiór i zagospodarowanie odpadów
– Metale
Odbiór i zagospodarowanie odpadów
32

- odpady zielone

41

Odbiór i zagospodarowanie odpadów

……………..

32

……………..

Koszt 1 worka do segregacji odpadów o
pojemności 60 l – zielony

brutto …..zł/1 worek

RAZEM 20 tys. szt.

……………..

Koszt 1 worka do segregacji odpadów o
pojemności 120 l – niebiski

brutto …..zł/1 worek

RAZEM 20 tys. szt.

……………

Koszt 1 worka do segregacji odpadów o
pojemności 120 l – żółty

brutto …..zł/1 worek

RAZEM 24 tys. szt.

……………

koszt wyposażenia nieruchomości w
pojemnika 120l (na czas obowiązywania
umowy?)

brutto … zł/1pojemnik używany

655szt

– popiół

koszt wyposażenia nieruchomości w
pojemnika 240l(na czas obowiązywania
umowy)

brutto … zł/1pojemnik używany

koszt wyposażenia nieruchomości w
pojemnika SM 1100 (na czas obowiązywania
umowy)

brutto … zł/1pojemnik używany

koszt wyposażenia nieruchomości w zestawy
recyklingowe o pojemności do 1100 l (na czas
obowiązywania umowy)

brutto … zł/ 1 zestaw recyklingowy

587szt

4szt

używany

4szt

koszt wyposażenia PSZOK spełniającego
warunki określone w siwz (zał 1a) tj.
KP7
KP18

3szt

brutto ... zł/1 pojemnik używany
brutto ... zł/1 pojemnik używany

1szt
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120L

brutto ... zł/1 pojemnik używany

1 szt.

1100L

brutto ... zł/1 pojemnik używany

2szt.

koszt wymiany wkładu kartonowo –
foliowego konfiskatora na leki w aptece

brutto ... zł/1 pojemnik

koszt pojemnika do zbiórki baterii

brutto ... zł/1 pojemnik

1szt

5 szt.
RAZEM*

* wartość przenieść do formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ

………………………………
podpisy osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika
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