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Zatwierdził:

........…………………………
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Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich
wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Gmina Kampinos
ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos
tel. (22) 725-00-40,
fax. (22) 725-04-44
e-mail: urzad@kampinos.pl
Godziny pracy: poniedziałek 7:30 – 18:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:30.
Adres strony internetowej: www.bip.kampinos.pl
2. Definicje.
Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
1. Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zamawiającym – należy przez to rozumieć Gminę Kampinos z siedzibą w Kampinosie (05-085)
przy ul. Niepokalanowskiej 3
3. SIWZ – należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Ustawie, p.z.p., ustawie PZP – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
5. JEDZ, Jednolity dokument, oświadczenie JEDZ – należy przez to rozumieć Jednolity Europejski
Dokument Zamówienia sporządzany zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.
6. miniPortal – nieodpłatne narzędzie komunikacji elektronicznej między Zamawiającym
i Wykonawcami, w szczególności elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,
dostępne na stronie www.miniportal.uzp.gov.pl
7. ePUAP – (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – ogólnopolska platforma
teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji
publicznej w ujednolicony, standardowy sposób.
8. Identyfikator postępowania – numer nadany w trakcie publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w miniPortalu.
3. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
i następnych ustawy PZP dotyczących przetargu nieograniczonego.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
4. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie
odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych pochodzących z nieruchomości
położonych na terenie Gminy Kampinos, na których zamieszkują mieszkańcy, a także z punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zwanym dalej PSZOK) zlokalizowanym w
miejscowości Kampinos A koło oczyszczalni ścieków oraz z punktu zbiórki przeterminowanych
leków i punktów zbiórki zużytych baterii (4 szt.), w sposób:
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1) 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz aktualnie
obowiązującymi aktami wykonawczymi do tej ustawy, w tym w szczególności:
 rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji
odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167)
 rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów
ograniczania składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2412)
2) zgodny z zapisami obowiązującego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego
uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 3/19 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie
uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 zwanym dalej PGO
oraz zgodny z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Kampinos.

ZAKRES I ZAMÓWIENIA
Urządzenia do gromadzenia odpadów: pojemniki i worki, które zostaną ustawione w miejscach
gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego, zapewnia Wykonawca.

ZAKRES II ZAMÓWIENIA
Urządzenia do gromadzenia odpadów: pojemniki zapewnia Zamawiający, zaś worki zapewnia Wykonawca.

UWAGA !
ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WYBORU ZAKRESU REALIZACJI USŁUGI.
Zamawiający informuje, iż jako priorytetowy traktuje zakres I zamówienia. Ten zakres zostanie
przyjęty do realizacji, jeżeli oferta z zakresu I z najkorzystniejszym bilansem punktów uzyskanych w
ramach kryteriów oceny ofert zmieści się w środkach jakie Zamawiający posiada w budżecie na ten
cel ( lub do jakich będzie mógł zwiększyć budżet).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 i 10a do SIWZ
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 90500000-2 Usługi związane z odpadami
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000-2 Usługi gospodarki odpadami
90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia na usługi.
7. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa zobowiązuje się do podpisania dodatkowej umowy
na powierzenie przetwarzania danych osobowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
umowy.
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8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp.
Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje udzielenie
zamówień, których przedmiot będzie polegał na powtórzeniu usług podobnych z zakresu odbioru,
wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych, a ich wartość łączna nie przekroczy 50 %
wartości zamówienia podstawowego i została w niej uwzględniona. W szczególności Zamawiający
przewiduje udzielenie tych zamówień w przypadkach, kiedy Zamawiający nie dokona wyboru
Wykonawcy w nowym postępowaniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów – do czasu wyboru
nowego wykonawcy lub kiedy rozwiązana zostanie umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów
w trakcie jej realizacji lub kiedy zostanie wyczerpana kwota przewidziana na sfinansowanie umowy
na odbiór i zagospodarowanie odpadów lub innych przypadkach losowych, kiedy udzielenie tych
zamówień stanie się niezbędne w celu zapewnienia ciągłości odbioru i zagospodarowania odpadów
z terenu gminy.
Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach określonych w odrębnej
umowie – zgodnej z treścią umowy podstawowej (zmianie m.in. może ulec zakres, termin wykonania,
konieczność wymagania zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wynagrodzenie
Wykonawcy), po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego.
5.

Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.06.2021r.

6. Klauzula dot. wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3 a ustawy pzp:
1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843
z późn. zm.), wszelkie czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn.
zm.) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będą wykonywane przez pracowników
Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnionych na umowę o pracę z uwzględnieniem minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę osób wykonujących czynności w
zakresie: prac związanych z odbiorem odpadów (załogi samochodów). Zamawiający nie określa
liczby pracowników wykonujących czynności wskazane powyżej pozostawiając to w gestii
Wykonawcy, który, biorąc pod uwagę rodzaj i zakres przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest sam
określić liczbę tych pracowników.
2. Szczegóły dotyczące ww. wymogu, w tym sposobu dokumentowania oraz kontroli zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, zostały opisane w § 4 ust. 7 projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr
9 do SIWZ.
7. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
w trybie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 ustawy pzp oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy
Kampinos, o którym mowa w art.9b ust 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019, poz. 2010) w zakresie odpadów objętych
przedmiotem zamówienia;
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b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO prowadzonego przez właściwego
Marszałka Województwa na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) w zakresie podmiotów transportujących
odpady.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1.000.000,00 zł (słownie: jeden
milion złotych)
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje odbiór i przekazywanie do
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, tj. dwie
usługi (w ramach dwóch odrębnych umów) polegające na odbieraniu odpadów komunalnych
w ilości nie mniejszej niż 900 Mg w ciągu jednego roku każda. Powyższe Wykonawca
winien udokumentować załączając dowody potwierdzające, że te usługi zostały wykonane
z należytą starannością wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane.
b) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym tj.
- dysponuje lub będzie dysponował:
 co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych
zmieszanych – śmieciarkami,
 co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
 co najmniej 1 pojazdem – do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
Wszystkie pojazdy muszą spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 r. poz. 122).
(Wszystkie pojazdy w momencie rozpoczęcia realizacji zamówienia muszą być trwale
i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonów), być
zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa
dopuszczenia do ruchu.)
Wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady należy dostosować do parametrów
dróg i ulic tj. ich szerokości oraz gęstości zabudowy.
Przed rozpoczęciem realizacji usługi pojazdy będą wyposażone w system GPS oraz
kamery (z przodu i z tyłu) monitorujące trasy odbioru odpadów.
Zapis z kamer powinien być dostępny dla Zamawiającego do 7 dni roboczych po terminie
odbioru.
Wyżej wymieniona ilość sprzętu jest ilością minimalną, faktyczna ilość sprzętu, jaką
Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak aby
odpady komunalne z terenu Gminy Kampinos były na bieżąco odbierane
i zagospodarowane.
- dysponuje lub będzie dysponował bazą magazynowo – transportową usytuowaną
w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Kampinos i na terenie, do którego
Wykonawca posiada tytuł prawny – baza musi spełniać wymagania zawarte
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
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odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 r.
(Dz.U. z 2013 r. poz. 122).
- dysponuje lub będzie dysponował pojemnikami do gromadzenia odpadów komunalnych
tj. co najmniej w ilościach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr
10 i 10a
2. 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.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki
(o których mowa w pkt. 7.1.) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli:
1) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
określonych:
a) w pkt. 7.1.1) a SIWZ spełnienie tego warunku w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie wykażą te podmioty łącznie,
b) w pkt. 7.1.1) b SIWZ spełnienie tego warunku w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie wykaże każdy z podmiotów,
2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonej w pkt. 7.1.2) a SIWZ spełnienie
tego warunku w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykażą
te podmioty łącznie.
3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określonej w pkt. 7.1.3) a-b spełnienie tego
warunku w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia wykażą te
podmioty łącznie
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt.
7.1.2) oraz 7.1.3) niniejszej SIWZ 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.
Uwaga. Zamawiający dopuszcza udostępnianie zasobów i ich sumowanie na zasadach
określonych w pkt. 7.3 niniejszej SIWZ.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów
w którejkolwiek części, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt. 7.4
niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania im do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
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 13–23 i ust.
5. Ustawy p.z.p.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
7. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:
spełnia / nie spełnia na podstawie załączonych do oferty wymaganych dokumentów.
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8. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1. 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 243) 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498);
2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności.

9.
1.

2.

3.

4.

5.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Oświadczenie składa się na
formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie
z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art.59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3
dyrektywy 2014/25/UE (Załącznik nr 2).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie JEDZ,
o którym mowa w pkt. 9.1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
(niepodleganie wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 oraz
ust. 5 ustawy pzp. (w zakresie określonym w pkt. 8 SIWZ)) z udziału w postępowaniu składa wraz
z ofertą JEDZ dotyczące tych podwykonawców.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia (niepodleganie wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych
w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 oraz ust. 5 ustawy pzp. (w zakresie określonym w pkt. 8 SIWZ)) oraz
spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji, składa wraz z ofertą JEDZ dotyczący tych podmiotów.
Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia w którejkolwiek części zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP.
W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie części zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę wraz ofertą zobowiązania, które określi
w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
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sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje usługę, której wskazane zdolności dotyczą;
- w przypadku polegania Wykonawcy na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotu, który
zobowiązał się do udostępnienia zasobów, oświadczenie tego podmiotu o solidarnej
odpowiedzialności z Wykonawcą, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć dowód wniesienia wadium w wysokości, określonej
dla części zamówienia, na którą składa ofertę.
7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust.1. zgodnie z poniższymi warunkami.
1) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy dotyczących kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej składa:
a) Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez
Wójta Gminy Kampinos, o którym mowa w art.9b ust 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019, poz. 2010) w zakresie odpadów
objętych przedmiotem zamówienia;
b) Aktualne zaświadczenie o wpisie do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty,
produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO, o których mowa w art. 49
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz.U. 2019 r., poz. 701 z późn. zm.)
prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa
Zamawiający zweryfikuje w Bazie Danych o Odpadach (BDO) czy zakres wpisu obejmuje
transport odpadów.
2) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej
składa:
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej,
o których mowa powyżej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego warunku udziału w postępowaniu.
3) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy dotyczących sytuacji technicznej lub zawodowej
składa:
a) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje
odbiór i przekazywanie do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, tj. dwie usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych
w ilości nie mniejszej niż 900 Mg w ciągu jednego roku każda. Powyższe Wykonawca
winien udokumentować załączając dowody potwierdzające, że te usługi zostały wykonane z
należytą starannością.
-
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Dowodami, o których mowa powyżej są referencje lub inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionych przyczyno obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego
lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało
wykonane należycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,
na rzecz, którego usługi miały być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub
dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
b) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu
realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wykaz
sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ

c) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, przedstawia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt. 9.7 SIWZ potwierdzających brak
podstaw do wykluczenia oraz odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie,
w zakresie, w jakim powołuje się Wykonawca na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu.
4) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia) składa:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14
i 21 ustawy pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie
określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy pzp, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego
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wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności – oświadczenie sporządzone wg. wzoru stanowiącego
załącznik nr 6 do SIWZ;
f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie sporządzone wg. wzoru
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;
g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018
r. poz. 1445 z późn. zm.) – oświadczenie sporządzone wg. wzoru stanowiącego załącznik nr
8 do SIWZ;
Uwaga! Wykonawcy nie składają wraz z ofertą powyższych dokumentów tj. określonych
w pkt. 9.7 SIWZ.
8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia – wzór oświadczenia załącznik nr 3
9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 9.1 niniejszej 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 – nie krótszym niż 2 dni, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.7.4) a-d SIWZ składa dokumenty
wystawione w formie i terminach przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu
Ministra przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2018 poz. 1993).
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
12. Dokument musi być wystawiony w terminach, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126 z późn. zm.) oraz
Rozporządzeniu Ministra przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2018 poz. 1993).
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13. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone
przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio
do właściwego podmiotu, na rzecz, którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie.
14. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.) oraz
Rozporządzenia Ministra przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2018 poz. 1993).
15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki
udziału w postępowaniu zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 7.3 SIWZ oraz złożyć dokumenty
potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami pkt. 9 SIWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana Zamawiający
może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa
się
przy
użyciu
miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal
oraz
poczty
elektronicznej
Zamawiającego
e.korolewska@kampinos.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać oprócz poczty elektronicznej również konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
3. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń,
wniosków (tj. dokumentów innych niż oferta wraz z załącznikami określonych w pkt. 13 SIWZ),
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz
do komunikacji) lub za pomocą poczty elektronicznej.
4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na
wskazany w pkt 1 powyżej adres email. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
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zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca
2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
i Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.
U. z 2018 r. Poz. 1991) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia i Rozporządzeniu Ministra przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16
października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2018 poz.
1993).
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP lub przesłania za pomocą poczty elektronicznej.
8. UWAGA! Wykonawca przekazując dokumenty do Zamawiającego za pomocą ePUAP lub poczty
elektronicznej musi uwzględnić godziny pracy Zamawiającego, określone w pkt. 1 SIWZ.
Przekazanie dokumentów po godzinach pracy Zamawiającego spowoduje, że nie będzie on mógł się
zapoznać z ich treścią w dacie ich przekazania przez Wykonawcę oraz fakt, że zostaną
zarejestrowane w systemie kancelaryjnym Zamawiającego w następnym dniu roboczym.
9. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia
dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej
SIWZ.
10. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Elżbieta Korolewska oraz
Marcelina Wójcik-Bizoń, tel. 22 725 00 40, email e.korolewska@kampinos.pl
11. We wszelkiej korespondencji (w tym przy składaniu oferty) kierowanej do Zamawiającego
Wykonawca musi posługiwać się numerem sprawy określonym na stronie tytułowej SIWZ oraz
dodatkowo może się posługiwać numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
12. Wszelkie dokumenty przekazane przez Wykonawcę lub Zamawiającego w formie elektronicznej
wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
13. Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to,
że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski musi być złożona wraz z tłumaczeniem
na język polski.
14. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
15. 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 6 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.
16. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w punkcie powyżej.
17. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
18. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
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12. Wymagania dotyczące wadium.
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 PLN(słownie: piętnaście
tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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 (t.j. Dz. U. z
2019 r., poz. 310 z późn. zm.).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku WBS o/Kampinos
nr rachunku 91 8015 0004 1000 7315 2010 0003, z dopiskiem na przelewie: „Wadium
w postępowaniu FZ.271.8.2020.PN pn. „Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub
unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych
z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na
rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 12.3 niniejszej SIWZ, przed upływem
terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin
składania ofert).
5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu powinien posiadać opis „Wadium w postępowaniu
FZ.271.8.2020.PN pn. „Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie
odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości
położonych na terenie Gminy Kampinos ” i powinien być złożony jako odrębny dokument.
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy
PZP.
7. UWAGA! Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia należy dołączyć do oferty
w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez jego wystawcę.
8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie
odrzucona.
9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
13. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego 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.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest
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po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
14. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
2. Wykonawcy składają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej
cenie oferty.
4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: porównawczą cenę ofertową brutto,
zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, wypełnione przez Wykonawcę dane
odnośnie kryteriów oceny ofert, informacje dotyczące sposobu zagospodarowania odpadów,
oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ
i wzoru umowy bez zastrzeżeń;
2) wypełniony Formularz cenowy zawierający ceny jednostkowe czynności stanowiących
przedmiot zamówienia wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ;
3) Oświadczenie JEDZ, o którym mowa w pkt. 8.1-4 według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2
do SIWZ;
4) Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest
podpisywana przez Pełnomocnika/Pełnomocników;
5) Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia ewentualnie umowę regulującą współpracę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6) Informacja o tajemnicy przedsiębiorstwa w przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji – dokument, w którym wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
UWAGA! Dokumenty wskazane powyżej należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym punkcie.
7) Dowód wniesienia wadium.
UWAGA! Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia należy dołączyć do oferty
w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez jego wystawcę. W przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej Zamawiający
wymaga wniesienia oryginału dokumentu elektronicznego stanowiącego dokument wadialny.
W razie złożenia tego dokumentu w innej formie (np. w elektronicznej kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) Zamawiający uzna, iż wymagane wadium nie zostało
w ogóle wniesione (tzn. oferta nie została prawidłowo zabezpieczona wymaganym wadium).
5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego poprzez platformę ePUAP na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny
do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
6. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf, doc,
docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zaszyfrowana. Sposób złożenia
oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu (aplikacja
potrzebna do zaszyfrowania oferty dostępna jest w miniPortalu) – regulamin i instrukcje dostępne
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pod linkiem https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal. Ofertę należy złożyć w oryginale.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, np. skanu wydrukowanego dokumentu opatrzonego wcześniej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokument (plik) oferty załączany do Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
7. Do oferty należy dołączyć JEDZ (z uwzględnieniem pkt. 8.1 – 8.4 SIWZ) w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (podpisanym przez Wykonawcę,
Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie lub podmiot udostępniający zasób),
a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
8. Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę zgodnie z zasadami jego reprezentacji
lub przez jego pełnomocnika.
1) Upoważnienie (pełnomocnictwo) musi zostać załączone do oferty w oryginale tj. w postaci
dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego
wystawcę (wystawców).
2) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisywania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie
wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty.
3) Upoważnienie (pełnomocnictwo) musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie
do podpisania oferty.
9. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,
opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.
22a Ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii
dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
10. W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem
wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii
poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o
udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,
albo przez podwykonawcę.
11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które
każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu
lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
12. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB.
13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy,
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
15. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
16. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
17. W celu dokładnego przygotowania oferty zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji terenu
prac. Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji ponosi samodzielnie każdy
Wykonawca. Każdy Wykonawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanych
w czasie wizji informacji.
Strona | 16

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

18. 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 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
19. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Brak jednoznacznego
wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie
oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
20. 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.
21. 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.
22. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego
poprzez platformę ePUAP na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany
w Instrukcji
użytkownika
dostępnej
na
miniPortalu
https://www.uzp.gov.pl/ezamowienia2/miniportal.
23. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
24. W przypadku ofert wycofanych Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium wniesione w pieniądzu
lub odeśle dokument wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia.
25. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu lub w ofercie, wyrażonej w walutach innych niż PLN,
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia
postępowania.
26. 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 i obiekcje dotyczące
treści zapisów w SIWZ należy, zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w
trybie przewidzianym w pkt. 10 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji
warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
15. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w sposób określony w pkt. 14 SIWZ w nieprzekraczalnym terminie do dnia
26 maja 2020 r. do godziny 10:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kampinosie, ul. Niepokalanowska 3 – w sali
konferencyjnej (I p.) w dniu 26 maja 2020 r., o godzinie 11:00.
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu
i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina przekazania
oferty. Za datę przekazania oferty (wraz z załącznikami) przyjmuje się datę ich przekazania poprzez
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platformę ePUAP (przy użyciu odpowiedniego formularza dostępnego na miniPortalu).
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia dla każdej części.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
PZP.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.kampinos.pl informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
16. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za
realizację przedmiotu zamówienia.
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.
3. Cenę ofertową brutto należy obliczyć według wzoru
Cena ofertowa brutto = cena ofertowa netto + VAT
Zamawiający przyjmuje, że w ofercie prawidłowo podaną jest cena ofertowa netto oraz stawka
podatku VAT.
W przypadku błędnego obliczenia ceny ofertowej brutto lub błędnego obliczenia wartości podatku
VAT Zamawiający poprawi oczywistą omyłkę rachunkową według zapisu powyżej.
4. Cenę ofertową brutto Wykonawcy winni wyliczyć na podstawie formularza cenowego stanowiącego
załącznik nr 1a. W przypadku błędnego wyliczenia wartości dla którejkolwiek pozycji w tabelach,
Zamawiający przyjmuje, że prawidłowymi wartościami jest podana przez Zamawiającego
„przewidywana ilość odpadów w okresie trwania umowy” / „przewidywana ilość worków
pojemników w okresie trwania umowy”, oraz podana przez Wykonawcę „wartość jednostkowa za 1
Mg brutto w zł” / „wartość jednostkowa za 1 szt. brutto”. W takim przypadku Zamawiający poprawi
oczywistą omyłkę rachunkową i wyliczy wartości błędnie wyliczonych pozycji według wzorów
i zasad określonych w tabelach.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych w § 7
ust. 2 umowy.
6. 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).
7. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
8. 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.
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17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriach:
C – Najniższa cena
– waga kryterium 60 %
T – Termin płatności
– waga kryterium 40 %
Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt
2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L= C + T
gdzie:
L - całkowita liczba punktów
C – ilość punktów, uzyskana w kryterium „Najniższa cena”
T – ilość punktów, uzyskana w kryterium „Termin płatności”
3. Określenie ilości punktów dla kryterium C - Cena odbędzie się na podstawie poniższego wzoru.
Najniższa cena ofertowa brutto
Kryterium C = --------------------------------------------------------- x 60 pkt
Cena ofertowa brutto oferty ocenianej
Za kryterium „Cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
4. Punkty dla kryterium T - Termin płatności - przyznane będą w następujący sposób:
Wykonawca może zadeklarować tylko poniższe terminy płatności:
oferowany termin płatności wynoszący 14 dni - 0 pkt
oferowany termin płatności wynoszący 21 dni - 20 pkt
oferowany termin płatności wynoszący 30 dni - 40 pkt
Za kryterium „ Termin Płatności” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
UWAGA!
Termin płatności, jaki mogą zaoferować Wykonawcy może wynosić jedynie 14, 21 albo 30 dni.
Oferta Wykonawcy, który:
1) Zaoferuje inny termin płatności niż określony w rozdziale 17 ust. 3
2) nie zaproponuje żadnego terminu
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
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18. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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.
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), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego – Załącznik nr 9
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się
od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, w wysokości 3 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy
(niewniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest jedną z przesłanek zatrzymania
wadium).
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu; Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na
następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
91 8015 0004 1000 7315 2010 0003
z dopiskiem
„ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY –„Odbiór i
zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych
oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych
na terenie Gminy Kampinos”
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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 2019 r.,
poz. 310 z późn. zm.).
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2
ustawy PZP.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na
rachunku bankowym.
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7. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank,
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od
pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania,
bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy
wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
8. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
9. Wymagania Zamawiającego dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego
w formie gwarancji (poręczenia):
1) W treści zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi się znaleźć zapis:
„Gwarant gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę Beneficjentowi roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy”.
2) W treści zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może znaleźć się zapis:
„Gwarant gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę należności do zapłacenia, których
na rzecz Beneficjenta gwarancji Zobowiązany jest zobowiązany z tytułu zapłaty wymagalnych
kar umownych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.”
3) W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji (poręczenia),
gwarancja (poręczenie) muszą być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i muszą
zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie – Wykonawcy, Beneficjenta gwarancji (poręczenia) –
Zamawiającego, Gwaranta (Poręczyciela) – banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem),
c) kwotę gwarancji (poręczenia) – 3% ceny brutto podanej w ofercie,
d) termin ważności gwarancji (poręczenia) obejmujący cały okres związania stron umową,
e) w treści zabezpieczenia należytego wykonania umowy muszą znaleźć się klauzule,
z których będzie wynikać, że Gwarant (Poręczyciel) zobowiązuje się nieodwołalnie
i bezwarunkowo do wypłaty Zamawiającemu kwoty do wysokości sumy zabezpieczenia, na
każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego,
f) w treści zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie mogą znaleźć się klauzule,
z których będzie wynikać, że jakakolwiek zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja umowy lub
zakresu usług, które mają być wykonane lub któregokolwiek z dokumentów umowy wymaga
zgody Gwaranta (Poręczyciela) a brak zgody Gwaranta (Poręczyciela) na tego typu zmiany,
uzupełnienia i modyfikacje zwalnia Gwaranta (Poręczyciela) od odpowiedzialności prawnej
w ramach gwarancji/poręczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
4) gwarancja (poręczenie) muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta
(Poręczyciela). Podpis musi być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, tzn.
czytelny lub złożony wraz z imienną pieczątką,
5) w przypadku uchybienia warunkom opisanym powyżej i złożenia gwarancji (poręczenia)
niezgodnych z wymogami niniejszej SIWZ Zamawiający ma prawo odmówić podpisania
umowy z winy Wykonawcy i zatrzymać wadium,
10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 100% w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
20. Podwykonawstwo.
1. Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy udziale Podwykonawców, zawierając
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących
Podwykonawców.
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3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace wykonywane
przez Podwykonawców.
4. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania części przedmiotu
umowy następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, lub oświadczenia lub dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia, wobec tego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.
5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
Podwykonawcy.
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
21. 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.
Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.
22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
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.
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.
23. Klauzula informacyjna z art. 13 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:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Kampinos jest Wójt Gminy
Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Kampinos jest Pan Ryszard
Antosik, tel. 22 725 00 40 wew. 224
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór
i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych
zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy
Kampinos” znak sprawy FZ.271.8.2020.PN, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
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zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.
zm.), dalej „ustawa Pzp”;
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;
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;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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;
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.
*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** 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

24. Wykaz załączników do SIWZ
Integralną część niniejszej oferty stanowią:
Formularz oferty

Załącznik nr 1

Formularz cenowy

Załącznik nr 1a

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Załącznik nr 2

Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności
do grupy kapitałowej
Wykaz wykonanych usług
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych
dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego

Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
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Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
Załącznik nr 6
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne
Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Załącznik nr 7

Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i
opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)

Załącznik nr 8

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

Załącznik nr 9

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 10

Charakterystyka Gminy Kampinos

Załącznik nr 10a
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