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Znaksprswy: IG.271.22.2018

Naawa zadanis: .Odbidr i zagospodarowanie odpaddw komunalnych 2 terenu Gminy Ostr6w Mazwviecka*

I. Nazwa I adres Zamawiajqcego.

Gmina Ostrbw Mazowiecka

ui. gen. Wtadysiawa Sikorskiego 5

07-300 Ostr6w Mazowiecka

gmina Ostrow Mazowiecka, powiat ostrowski, wojewddztwo mazowieckie

II. Tryb udzlelenia zamdwienia.

Post^powanie prowadzone jest w trybie przetai^ nieograniczonego o warto^ci szacunkowej ponizej

kwot okreslonych wprzepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zdnia 28 stycznia

2004 r. Prawo zamowien pubiicznych (Dz.U. z2015r. poz. 2164 zpozn. zm.j, zwanej dalej „ustawq

Pzp".

III. Opis przedmiobi zamdwienia.

1. Kod CPV; 90000000-7 Usiugi odbtoru iciekdw, usuwania odpaddw, czyszczenia/sprz^tania i usiugi

ekologiczne; 90500000-2 Usiugi zwi^zane zodpadami; 90533000-2 Ustugi gospodarki odpadami;

90514000-3 Usiugi recyklingu odpaddw.

2. Przedmiotem zamdwienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpaddw komunalnych z terenu

nieruchomoki zamleszkalych polozonych na terenie Gminy Ostrdw Mazowiecka.

3. Szczegdiowy opis przedmiotu zamdwienia w sposdb jednoznaczny i wyczerpuj^cy, za pomocq

dostatecznie dokladnych i zrozumialych okre^len, uwzglfdniajqcy wymagania i okolicznoici

mogqce miec wplyw na sporzqdzenie oferty znajduje si^ w zalqczniku nr 1 do SiWZ.

4. Zamawiajqcy wymaga zatrudnienia przez wykonawc^ lub podwykonawc^ na podstawie umowy

o pracQ osdb wykonujqcych nast^pujqce czynnoici:
1) odbidr odpaddw z terenu nieruchomoici;

2} kierowanie pojazdami do odbioru i transportu odpaddw.

IV. Termin wykonanla zamdwienia.

Termin reaiizacji zadania przewiduje si^ w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

V. Warunki udziahi w postgpowaniu.

1. O udzielenie zamdwienia mogq ubiega^ si^ wykonawcy, ktdrzy nie podlegaj^ wykluczeniu oraz

spelniaj^ warunki udziatu w postgpowaniu dotyczqce:

1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okre^lonej dzialalnoici zawodowej, o lie wynika to

zodr^bnych przepisdw: posiadajq wpis do rejestru dzialalnosci regulowanej wzakresie

odbierania odpaddw komunalnych od wlakicieli nieruchomoici oraz zezwolenia na zbieranie

odpaddw lub zezwolenia na przetwarzanie odpaddw - na podstawie wlakiwych przepisdw

w zakresie gospodarki odpadami;

2) zdolnoki technicznej lub zawodowej:

a) dysponuj^ co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania

zmieszanych/posortowniczych odpaddw komunalnych oraz co najmniej dwoma pojazdami

przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpaddw komunalnych, a takze co

najmniej jednym pojazdem do odbierania odpaddw bez funkcji kompaktujqcej. Samochody
musz^ by£ zarejestrowane idopuszczone do ruchu oraz posiada^ aktualne badania

techniczne i swiadectwa dopuszczenia do ruchu, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,

jak rdwniez musz^ byd wyposazone wurzqdzenia monitoringu bazuj^c^o na systemie

pozycjonowania satelitarnego, umozliwiajqce trwale zapisywanie, przechowywanie

i odczytywanie danych opotozeniu pojazdu imiejscach postoju oraz czujniki zapisujqce

dane o miejscach wyladunku odpaddw - umoztiwiajgcego weryfikacj^ tych danych,
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Znaksprawy: IG.271.22.2018

Nanva odania: .Odbidr i zagospodarowanie odpaddw komunalnych z terenu Gminy Ostrdw Mazowiecka'

b) dysponujq bazq magazynowo-transportowq potozonq na terenie Gminy Ostrdw

Mazowiecka lub w odiegtoki nie wi^kszej niz 60 km od granicy Gminy. Baza magazynowo-

transportowa wzakresie wyposazenia ma spetniad wymogi rozporz^dzenia Ministra

Srodowiska zdnia 11 stycznia 2013r. wsprawie szcz^oiowych wymagart wzakresie
odbierania odpaddw komunalnych od wtaicicieli nieruchomoici..

2. Zamawiajqcy oceni spefnianie warunkdw udziatu w post^powaniu na podstawie dokumentdw,

0 ktdrych mowa w pkt. VII.

3. Wykonawca, w ceiu potwierdzenia spetniania warunkdw udziatu w post^powaniu, moze polegad

na zdoino^ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotdw, pod warunkiem, ze udowodni

Zamawiajqcemu, ze reaiizujqc zamdwienie, b^dzie dysponowaf zasobami tych podmiotdw.

Wprzypadku polegania na zasobach innego podmiotu wzakresie zdolnoSci technicznej

izawodowej wykonawca musi zapewnid bezpoiredni udziat podmiotu trzeci^o wrealizacji
zamdwienla.

4. Jezeli zdolnoki techniczne lub zawodowe podmiotu, na ktdrego zdolno^i wykonawca si^
powotuje, nie potwierdzaj^ spetnienia przez wykonawca warunkdw udziatu w post^powaniu lub
zachodzq wobec tych podmiotdw podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy zqda, aby wykonawca

w terminie okreilonym przez Zamawiajqcego:

1) zastqpitten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2} zobowi^zat si^ do osobistego wykonania zamdwienia, jezeli wykaze zdolnoici techniczne lub

zawodowe, o ktdrej mowa w pkt V.1.2).

5. W przypadku wykonawcdw wyst^puj^cych wspdinie warunki udziatu w post^powaniu z zakresu

zdolno^ci technicznej lub zawodowej zostanq uznane za spetnione, jezeli poszczegdiny warunek,
oznaczony literq lub tiretem, zostanie spetniony w catosci przez co najmnlej jednego

z wykonawcdw.

VI. Podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

1. Zamawiaj^cy wykluczy z udziatu w post^powaniu wykonawcdw, ktdrzy:

1) wsposdb zawiniony powaznie naruszyli obowi^zki zawodowe, co podwaza ich uczciwoid,
w szczegdlnoici gdy wykonawcy wwyniku zamierzonego dziatania lub raz^cego niedbalstwa

nie wykonali lub nienalezycie wykonali zamdwienie, co Zamawiajqcy jest w stanie wykazad za

pomocq stosownych irodkdw dowodowych (art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp);

2) ktdrzy, z przyczyn lez^cych po ich stronie, nie wykonali aibo nienalezycie wykonali w istotnym
stopniu wcze^niejszq umow^ w sprawie zamdwienia publicznego lub umow^ koncesji, zawart^

zzamawiajqcym, oktdrym mowa wart3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadzito do

rozwi^zania umowy lub zasqdzenia odszkodowania (art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp).

2. W^luczenie nastqpi, jezeli nie uptyn^ 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia b^d^cego podstawy
do wykluczenia.

3. Zamawiajqcy moze nie wykluczyc wykonawcy na podstawie powyzszych przestanek, jesli ten

przedstawi dowody na to, ze podj^te przez niego irodki s^ wystarczajqce do wykazania jego

rzetelnoici, w szczegdlno^i przedstawi wyczerpuj^ce wyjainienie stanu ^ktycznego oraz

udowodni podj^cie konkretnych irodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktdre sg

odpowiednie dia zapobiegania dalszemu, nieprawidtowemu post^powaniu wykonawcy.

VII. Wykaz oiwiadczed lub dokumentdw, potwierdzaj^cych spetnianie warunkdw udziatu

w post^powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

1. Do ofertv wykonawca musi dot^czyd:
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Znaksprawy: IG.271.22.2018

Naawa zadanis: .Odbidr i z^ospodarowanie odpaddw komunalnych i terenu Gminy Ostrbw Maaowiecka'

1) aktualne na dzieh sktadania ofert o^wiadczenia w zakresie wskazanym w zatqczniku nr 2 i 3 do
SIWZ, w tym dotyczqce podwykonawcdw, ktdrym wykonawca zamierza powierzyd wykonanie

czQ^ci zamdwienia;

2) w przypadku podmiotdw wyst^pujqcych wspdinie (np. konsorcjum):
a) oswiadczenia ospetnianiu warunkow udziatu w post^powaniu ibraku podstaw do

wykluczenia podpisane przez kazdego z wykonawcdw oddzietnie,

b) pefnomocnictwo, o ktdrym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp;

3) w przypadku powotywania si^ na zasoby podmiotu trzedego zobowi^zanie tego podmiotu do
udost^pnienia swoich zasobdw, zawieraj^ce;

a) zakresdost^pnychzasobdw,

b) sposdb wykorzystania zasobdw przy wykonywaniu zamowienia pubiicznego,

c) zakres i udziat podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

d} informacj^ czy podmiot, na ktdrego zdolnoici wykonawca si§ powoiuje w zakresie
warunkdw udziatu dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doiwiadczenia,

zrealizuje roboty budowlane lub usiugi, ktdrych wskazane zdolnoki dotyczq;

4) pelnomocnictwo w formie oryginaiu lub kopii poiwiadczonej notarialnie w sytuacji, gdy
wykonawca sktada ofert^ przez ustanowionego petnomocnika.

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktdrej mowa

w art. 86 ust. 5 nalezy przekazad o4wiadczenie o przynaieznosci lub braku przynaieznoki do tej

same] grupy kapitaiowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zfozeniem

oswiadczenia, wykonawca moze przedstawid dowody, ze powi^zania zinnym wykonawca me

prowadzq do zakfdcenia konkurencji w post?powaniu o udzlelenie zamdwienia. W przypadku

wykonawcdw wyst^pujqcych wspdinie o4wiadczenie musi zfo^d kazdy z wykonawcdw oddzielnie.

3. Na wezwanie Zamawiaiaceeo wykonawca dostarczy:

1) w zakresie kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej:

koncesjQ, zezwolenie, licencj^ lub dokument potwierdzajqcy, ze wykonawca jest wpisany do

jednego z rejestrdw zawodowych lub handlowych, prowadzonych wpadstwie cztonkowskim

Unii Europejskiej, w ktdrym wykonawca ma siedzib^ lub miejsce zamieszkania;

2) w zakresie niepodlegania wyktuczeniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Kamego w zakresie okre4lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14

i 21 ustawy Pzp, wystawionq nie wcze4niej niz 6 miesiicy przed uptywem terminu sktadania

ofert, przy czym:

- jezeli wykonawca ma siedzibi lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast tego dokumentu sktada informacji zodpowiedniego
rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rdwnowazny dokument wydany

przez wtasciwy organ s^dowy lub administracyjny kraju, w ktdrym wykonawca ma

siedzibi lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dotyczy

informacja albo dokument, wzakresie okresionym wart.24 ust. 1 pkt 13, 14 i21 -

dokument powinien byd wystawiony nie wcze4niej niz 6 miesiicy przed uptywem

terminu sktadania ofert,

- wykonawca majqcy siedzibi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do

osoby majicej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktdrej
dotyczy dokument okre4lony w lit. a), sktada dokument, o ktdrym mowa w literze a) tiret
pierwszy. Jezeli w kraju, w ktdrym miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument

miat dotyczyd, nie wydaje sii takich dokumentdw, zastipuje sti go dokumentem

zawierajicym oiwiadczenie tej osoby ztozonym przed notariuszem lub przed organem
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Znaksprawy: IC.271.22.2018

Nanwa zadania: .Odbidr i zagospodarowanie odpadbw komunalnvch z terenu Gminy Ostrow MaiDwiecka'

sgdowym, administracvjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego

wta^iwYm ze wzgl^du na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcze^niej
niz 6 miesi^cy przed upfywem terminu sktadania ofert,

b) oiwiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytirtem irodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sIq o zamowienia publiczne;

3) w zakresie zdolnoSci technicznej lub zawodowej: wykaz narz^dzi, wyposazenia zaWadu lub
urzqdzen technicznych dost^pnych wykonawcy wceiu wykonania zamdwienia publicznego
wraz z informacjq o podstawie do dysponowania tyml zasobami.

4. Wykonawca nie jest obowi^zany do ztozenia oswiadczeh lub dokumentow potwierdzaj^cych

powyzsze okoliczno^ci, Jezeli:

1) Zamawtajqcy posiada juz takie dokumenty, o lie s^ aktualne, o czym wykonawca potnformuje

Zamawiaj^cego poprzez wskazanie nazwy wczeiniejszego post^powania lub ewentualnie
numeru sprawy, lub

2) S4 dost^pne w formie elektronicznej za pomocq bezptatnych i og6lnodost§pnych baz danych,
o czym wykonawca poinformuje Zamawiaj^cego poprzez wskazanie adresu strony.

5. Zamawiajqcy informuje, ze przewiduje zastosowanie procedury, oktdre] mowa wart.24aa

ustawy Pzp, tj. tzw. procedury odwroconej polegajqcej na tym. ze wpierwszej kolejnoici
dokonywana jest ocena ofert, a nast^pnie bada si^, czy wykonawca, ktdrego oferta zostata
ocentona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziafu

w post^powaniu.

VIII. Informacle o sposobie porozumiewania sIq Zamawlaj^c^o z wykonawcami.

1. Osobq wyznaczon^ do porozumiewania si^ z wykonawcami jest Joanna Leonik.

2. Komunikacja mi^dzy Zamawiajqcym a wykonawcy odbywa si^ w j^zyku polskim, za pomoc^ jednej

lub kilku ntzej wymienionych form, przy uzyciu znaku sprawy IG.271.22.2018;

1) faksem na numer 29 74 68 600 wew. 30;

2} poczt^ elektronicznq na adres: joanna.ieonik@)gminaostrowmaz.home.pl;

3) poczt4 tradycyjnq na adres: Urzqd Gminy Ostrdw Mazowlecka, ul. gen. Wladysfawa
SIkorskiego 5, 07-300 Ostrdw Mazowiecka; czynne wdni robocze wgodzinach od 7:30 do

15:30.

3. Zamawiaj^cy zastrzega, ze za poirednictwem operatora pocztowego, poslartca lub osobl^cie maj^

byd ztozone nast^puj^ce dokumenty:

1) oferta - pod rygorem niewaznoici w formie pisemnej, w oryginale;

2) oswiadczenie o przynalezno^ci lub nie do grupy kapitaJowej, w oryginale;

3) oiwiadczenia i dokumenty dia wykazania spetniania warunkdw udzialu w postqpowaniu I braku
podstaw do wykluczenia, w formie zgodnej z postanowieniami § 14 rozporz^dzenia w sprawie
dokumentdw oraz zgodnie z wezwaniem Zamawiaj^cego;

4) peinomocnictwa w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginaiem notariainie lub
przez osoby udzielajqce pelnomocnictwa;

5} zobowi^zanie podmiotdw trzecich w formie pisemnej, w oryginale.
4. Wykonawca moze zwrdcic si? do Zamawiajqcego o wyjasnienie treici SIWZ. Zamawiajqcy udzieli

wyjaSniert niezwrtocznie, jednak nie pbiniej niz na dwa dni przed uplywem terminu sktadania ofert,

pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie do Zamawiaj^cego nie pozniej niz
do kortca dnia, w ktbrym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

IX. Wymaganla dotyczqce wadlum.

Zamawiajacy nie wymaga ztozenia wadium.
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Zn»k sprawy: K3.271.22.2018

Nazwa zadanis: .Odbi6r i zagospotfarowsnie odpaddw komunalnyth z terenu Gminy Ostrow Mazowiecka*

X. Termin zwiqzania ofertq.

Wykonawca jest zwiqzany ofertq przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu zwiqzania ofertq

rozpoczyna si^ wraz z upfywem terminu sktadania ofert.

XI. Opis sposobu prz^otowania ofert.

1. Wszelkie koszty zwiqzane ze sporzqdzeniem oraz ztozeniem oferty ponosi wykonawca, niezaleznie

od wyniku post^powania.

2. Ofert? nalezy sporzqdzic w J?zyku polskim, a Jej trek musi odpowiadad treki SIWZ.

3. Oferta powinna bye napisana w sposob trwaty i czytelny oraz podpisana przez osob? upowaznion?

do reprezentowania wykonawcy na zewn?trz izad?gania zobowi?zah wwysokoki

odpowiadaj?ce] cenie oferty.

4. Oferte naiehr ztozvd wzamknietei kooercie. na ktdrei umieszczona bedzie nazwa iadres

z^mawiaiacego. nazwa i adres wvkonawcv oraz dooisek: «Oferta na .Odbior i zagospodarowanie

odoaddw komunalnvch z terenu Gminv Ostrdw Mazowiecka". Nie otwierad przed

27 czerwca 2018 r.. eodz.: 10:45.»

5. Zaieca si?, aby:

1) cata oferta wraz z zaf?cznikami byla w trwaty sposdb ze sobq pol?aona (np. zblndowana,

zszyta) uniemozliwiaj?c jej samoistn? dekompletacj?;

2) wszystkie strony byty ponumerowane;

3) poprawki lub zmiany (rowniez przy uzyciu korektora) byty parafowane wtasnor?cznte przez

osob? podpisuj?c? ofert?;

4) informacje zastrzezone, Jako tajemnica przedsi?biorstwa byty przez wykonawc? ztozone

woddzielnej wewn?trznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsi?biorstwa'' lub spi?te

(zszyte) oddzielnie od pozostatycfi, jawnych etementdw oferty. Brak jednoznacznego

wskazania, ktdre informacje stanowi? tajemnic? przedsi?biorstwa oznaczad b?dzie, ze wszelkie

oiwiadczenia i zaswiadczenia sktadane wtrakcie niniejszego post?powania s? jawne bez

zastrzefeh. Zastrzezenie informacji, ktdre nie stanowi? tajemnicy przedsi?biorstwa

wrozumieniu ustawy ozwaiczaniu nieuczdwej konkurencji b?dzie traktowane, jako

bezskuteczne i skutkowac b?dzie zgodnie z uchwat? SN z 20 paidziernika 2005 r. (sygn. Ill CZP

74/05) ich odtajnieniem.

6. Zamawiaj?cy informuje, ze wprzypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie wtryble

art. 90 ustawy Pzp, a ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowic b?d? tajemnic?

przedsi?biorstwa wrozumieniu ustawy ozwaiczaniu nieuczdwej konkurencji wykonawcy b?dzie

przystugiwato prawo zastrzezenia icti jako tajemnica przedsi?biorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie

Zamawiaj?cy uzna za skuteczne wyt?cznie wsytuacji kiedy Wykonawca oprocz samego

zastrzezenia, jednoczeinie wykaze, iz dane informacje stanowi? tajemnic? przedsl?biorstwa.

7. Oferta, przed uptywem terminu do jej ztozenia, moze zostad:

1) zmieniona, poprawiona, zmodyfikowana b?df uzupetniona pod waninkiem, ze Zamawiaj?cy

otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert.

Zawladomienie powinno w sposdb jednoznaczny wskazywa^ co jest zmienione, poprawione

itp. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by£ ztozone wedtug takicfi samych zasad, jak

oferta, przy czym na kopercie nalezy dopisad stowo ̂ ZMIANA". Koperty oznaczone ̂ ZMIANA"
zostan? otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktdry wprowadzrt zmiany i po

stwierdzeniu poprawnoki procedury dokonywania zmian, zostan? dot?czone do oferty;

2) wycofana pod warunkiem, ze Zamawiaj?cy przed uptywem terminu do sktadania ofert otrzyma
pisemny wniosek owycofanie ztozonej oferty. Wniosek musi byd podpisany przez osoby

uprawnione do sktadania oswiadczed woli w imieniu wykonawcy wymienione w dokumencie
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rejestrowym. awprzypadku podpisania wniosku przez innq osob^ nale^ dotqczyc stosowne
petnomocnictwo do wykonania tej czynnosci. Wzor formularza wniosku owycofante oferty

stanowi zaJqcznik do SIWZ. Oferty wycofanq Zamawiajqcy zwrdci wykonawcy niezwtocznie po

otwarciu ofert w sposob wskazany we wniosku.

8. Do przeliczenia na PLN wartoki wskazanej wdokumentach ziozonych na potwierdzenie

spefniania warunkow udziatu w post^powaniu, wyrazonej wwalutach innych niz PLN,

Zamawiajqcy przyjmie iredni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski zdnia wszcz^cia

post^powania.

9. Oferta, ktdrej treid nie b^dzie odpowiadad treici SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy

Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasno^ci iw^tpliwoki

dotyczqce treki zapisdw wSiWZ nalezy zatem wyjainid z Zamawiaj^cym przed terminem

sktadania ofert w trybie przewtdzianym w pkt VIII niniejszej SIWZ.

XII. Miejsce oraz termin sktadanla 1 otwarcia ofert

1. Oferty nalezy sktadad w siedzibie Zamawiaj^c^o: sekretariat Urz^du Gminy (pok6j nr 15,1 pi^tro)

do dnia 27 czerwca 2018 r. do godz. 10:30.

2. Otwarcie ofert odb^dzie si^ 27 czerwca 2018 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, ktdrzy zechc^ byd

obecni podczas otwarcia ofert, proszeni oobecnoi^ w siedzibie Zamawiajqcego, na g6mym

korytarzu przed pokojem nr 19, I pi^tro, na co najmniej 5 minut przed godzinq otwarcia, gdzie

zostanq poinformowani, w ktbrym pokoju odb^dzie si^ otwarcie ofert.

3. Zamawiaj^cy niezwtocznie zwrbci oferty, ktdra zostanie ztozona po terminie.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Za realizacj^ przedmiotu zambwienia ustala si^ wynagrodzenie ryczattowe.

2. Cena oferty powinna obejmowab wszystkie elementy wyszczegblnione przy okreSlenlu

przedmiotu zamowienia, wszystkie niezb^dne koszty do realizacji zamowienia, m.in. koszty

zarzqdzania, transportu, ubezpieczeh, wszelkich optat, amortyzacji, dostawy workbw

i pojemnikow, itp. oraz zawierac podatek VAT.

3. Cena oferty powinna byb wyrazona wsetnych czQ^ciacti ztotego, tj. do drugiego miejsca po

przecinku. Obowtqzuje zasada zaokrqglania „wg6r§" cyfry „5'' iwi^kszycti, wyst^pujqcej na

trzecim mtejscu po przecinku, np. 4,375 = 4,38.

4. Wszelkie rozliczenia mi^dzy Zamawiaj^cym a wykonawcy prowadzone b^dq w polskich zfotycti.

XIV. OpIs kryteridw oceny ofert.

1. Zamawiaj^cy oceni oferty za pomocq kryteribw, ktdrym przypisana b^dzie odpowiednia waga

i przyznawane b^dq punkty. t^anie (ze wszystkicti kryteridw), maksymalnie oferta moze zdobyd

100 punktbw. Jako najkorzystniejsz^ oferty Zamawiaj^cy uzna t^, ktbra uzyska najwi^kszq ilosb

punktbw.

2. Jezeli dwie tub wi^cej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i mnych kryteridw oceny ofert,

Zamawiaj^cy spo^rbd tych ofert wybierze oferty z najnizszq cenq.

3. Zamawiajqcy zastrzega, ze oferta, ktbrej cena b^dzie razqco niska wstosunku do przedmiotu

zamdwienia zostanie odrzucona. Wcelu ustalenia czy oferta zawiera raz^co nisk^ cen^

Zamawiaj^cy zaz^da stosownychi wyjainied. Na wykonawcy spoczywa obowi^zek wykazania, ze

oferowana cena nie jest raz^co niska.

4. Punkty przyznawane b^d^ w oparciu o kryterium: certa -100%

W tym kryterium maksymainq ilosc, tj. 100 punktdw, moze zdobyd oferta z najnizszq cenq. Punkty (P)

zostan^ przyznane wedtug wzoru:

P = (najnizsza cena brutto spoirdd badanych ofert: cena brutto oferty badanej) x 100% x 100 pkt
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Punkty przyznawane z doktadnoki^ do dwoch miejsc po przecinku.

Za najkorzYStniejszq ofert^ uznana zostanie oferta, ktdra uzyska maksymalnq iio^ punktdw.

XV. Formalnoici przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia publianego.

Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowi^zany jest:

1) przekazac informacje niezb^dne do wypeinienia wzoru umowy, np. osoby, kt6re podpisz^
umow^ po stronie wykonawcy, ktdre b^dq odpowiedzialne za realizacj^ obowiqzkdw

umownych, itp.;

2) dostarczyd kopi^ poiwiadczonq za zgodnoid zoryginatem, umowy regulujqcej wspdtprac;

podmiotdw, jezeli oferta wybrana w ceiu realizacji zamowenia zostata ztozona wspolnie przez

wykonawcdw.

XVI. Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezyt^o wykonania umowy.

Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XVii. Istotne postanowienia umowy.

1. Zamawiaj^cy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamdwienia

publicznego na warunkach okreilonych we wzorze umowy b^d^cym zatqcznikiem do nintejszej

SIWZ.

2. Wzdr umowy zostanie uzupelniony o niezb^dne dane dotyczqce wykonawcy, warto^ci umowy

oraz warto^i i formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XVIil. Pouczenie o ̂rodkach ochrony prawnej.

1. ̂ rodki ochrony prawnej przyslugujq wykonawcy, a takze innemu podmkjtowi, jezeli ma lub mlal

interes wuzyskaniu niniejszego zamdwienia oraz ponidsl lub moze ponieid szkod^ wwynlku

naruszenia przez Zamawiajqcego przepisdw ustawy Pzp.

2. ̂ rodki ochrony prawnej przyslugujq rdwniez oiganizacjom w^isanym na list^ organizacji

uprawnionych do wnoszenia irodkdw ochrony prawnej, ogfoszonq na stronie internetowej

Urz^u Zamdwieh Publicznych, wobec ogloszenia ozamdwieniu oraz specyhkacji istotnych

warunkdw zamdwienia.

3. Odwotanie w niniejszym post^powaniu przystuguje wobec czynno^i:

1) okreslenia warunkdw udziafu w post^powaniu;

2} wykluczenia odwotuj^cego z post^powania o udzielenie zamdwienia;

3} odrzuceniaofertyodwotuj^cego;

4) opisu przedmiotu zamdwienia;

5} wyboru oferty najkorzystniejszej.

4. Szczegdtowe informacje dotyczqce wnoszenia irodkdw ochrony prawnej znajdujq si^ w dziaie VI

ustawy Pzp.

XiX. tnne informacje.

1. Zamawiajqcynieprzewiduje:

1} przeprowadzenia aukcjl elektronicznej;

2) mozliwosci sktadania ofertwariantowych;

3) zwrotu kosztdw udziatu w post^powaniu.

2. [w zakresie RODO] Wykonawca zobowiqzany jest zapoznad si^ z klauzul^ informacyjnq w zakresie

przetwarzania danych osobowych, ktdra stanowi Zaiqcznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

Potwierdzeniem zapoznania si^ z klauzuiq informacyjnq jest o^iadczenie znajdujqce si^ w treici

formularza oferty.
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XX. Wykaz zaf^cznikdw.

Zat^cznik nr 1 - opis przedmiotu zambwienia

Za^cznik nr 2 -formularz oferty

Za^^cznik nr 3-formularz oswiadczenia wykonawcy dot. braku podstaw do wykluczenia

Zal^cznik nr4 - formularz oswiadczenia wykonawcy dot. spefniania warunkdw udziatu

w postQpowaniu

Zaf^cznik nr 5 - formularz wniosku o wycofanie oferty

Zaf^cznik nr 6 - wz6r umowy

Zal^cznik nr 7 - klauzula informacyjna RODO
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