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I. Naz%va i adres Zamawiaj^go.

Gmina Ostrow Mazowiecka

ul. gen. Wtadysiawa Sikorskiego 5

07-300 Ostrdw Mazowiecka

gmina Ostrbw Mazowiecka, powiat ostrowski, wojew6dztwo mazowieckie

II. Tryb udzielenia zamdwienla.

PostQpowanie prowadzone jest wtrybie przetargu nieograniczonego owartoici szacunkowej
powyzej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 28
stycznia 2004 r. Prawo zamowiert publicznych (Dz.U. z2019 r. poz. 1843 zp6in. zm.), zwanej dalej
„ustawg Pzp".

III. Opis przedmiotu zamowlenia.

1. Kod CPV: 90000000 Usiugi odbioru kiekdw, usuwania odpadow, czyszczenia/sprzqtania i usiugi
ekologiczne; 90500000 Usiugi zwi^zane zodpadami; 90533000 Usiugi gospodarki odpadami;
90514000 Usiugi recyklingu odpadow.

2. Przedmiotem zambwienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadbw komunalnych zterenu
nieruchomoici zamieszkalych, nteruchomoki, na ktbrych znajduje si^ domek letniskowy oraz

nieruchomoki wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe polozonych na terenie
Gminy Ostrow Mazowiecka.

3. Szczegblowy opis przedmiotu zambwienia wsposbb jednoznaczny i wyczerpujqcy, za pomoc^

dostatecznie dokladnych i zrozumialych okreslen, uwzgl§dniajqcy wymagania iokolicznoki

mog^ce miec wptyw na sporz^dzenie oferty znajduje siQ w zaiqczniku nr 1 do SIWZ.

4. Zamawiaj^cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc^ lub podwykonawc? na podstawie umowy
o pracQ osbb wykonujqcych nast^pujqce czynnoki:

1) odbibr odpadbw z terenu nieruchomoki;

2) kierowanie pojazdami do odbioru i transportu odpadbw.

IV. Termin wykonania zambwienla.

Termin realizacji zadania przewiduje si§ w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

V. Warunki udzialu w postgpowanlu.

1. 0 udzielenie zambwienia mogq ubiegab si§ wykonawcy, ktbrzy nie podlegajq wykluczeniu oraz
spelniajq warunki udzialu w post^powaniu dotyczqce:

1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnoki zawodowej, o ile wynika to
zodr^bnych przepisbw: posiadajq wpis do rejestru dzialainoki regulowanej wzakresie
odbierania odpadbw komunalnych od wlakicieii nieruchomosci oraz zezwolenia na zbieranie
odpadbw lub zezwolenia na przetwarzanie odpadbw - na podstawie wlakiwych przepisbw
w zakresie gospodarki odpadami;

2} zdolnoki technicznej lub zawodowej:

a) dysponuj^ co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania
zmieszanych/posortowniczych odpadbw komunalnych oraz co najmniej dwoma pojazdami
przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadbw komunalnych, a takze co

najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadbw bez funkcji kompaktuj^cej. Samochody
muszq byb zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadab aktualne badania
techniczne i kviadectwa dopuszaenia do ruchu. ̂ odnie z przepisami o ruchu drogowym,

jak rbwniez musz^ bye wyposakne w urz^dzenia monitoringu bazujqcego i>a systemie
pozycjonowania satelitamego, umozliwiaj^ce trwale zapisywanie, przechowywanie
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i odczytywanie danych o pofozeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujniki zapisujqce

dane o miejscach wyladunku odpaddw - umozliwiajqcego weryfikacj^ tych danych,

b) dysponujq bazq magazynowo-transportowq potozonq na terenie Gmlny Ostr6w

Mazowiecka iub w odlegto^ci nie wi^kszej niz 60 km od granicy Gminy. Baza magazynowo-

transportowa wzakresie wyposazenia ma spetnia^ wymogi rozporzqdzenia Ministra

^rodowiska zdnia 11 stycznia 2013r. wsprawie szczegdfowych wymagah wzakresie

odbierania odpaddw komunalnych od wtaicicieii nieruchomoki..

2. Zamawiaj^cy oceni spetnianie warunkdw udziafu w post^powaniu na podstawie dokumentdw,

0 ktdrych mowa w pkt. VI.

3. Wykonawca, w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w post^powaniu, moze polegad

na zdolno^iach technicznych Iub zawodowych innych podmiotow, pod warunkiem, ze udowodni

Zamawiajqcemu, ze realizuj^c zamdwienie, b^dzie dysponowat zasobami tych podmiotdw.

Wprzypadku polegania na zasobach innego podmiotu wzakresie zdolnoki technicznej

izawodowej wykonawca musi zapewnid bezposredni udziat podmiotu trzeciego wreaiizacji

zamdwienia.

4. Jezeli zdoino^i techniczne Iub zawodowe podmiotu, na ktdrego zdolnoici wykonawca sIq

powotuje, nie potwierdzajq spetnienia przez wykonawc; warunkdw udziatu w post^powaniu Iub

zachodzq wobec tych podmiotdw podstawy wykluczenia, ZamawiaJ^cy z^da, aby wykonawca

w terminie okreslon^ przez Zamawiaj^cego:

1) zastqpit ten podmiot innym podmiotem Iub podmiotami Iub

2) zobowi^zat si^ do osobistego wykonania zamdwienia, jezeli wykaze zdolno^i techniczne iub

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

5. W przypadku wykonawcdw wyst^pujqcych wspdinie warunki udziatu w postQpowaniu z zakresu

zdolnosci technicznej Iub zawodowej zostan^ uznane za spetnione, jezeli poszczegdiny warunek,

oznaczony liters Iub tiretem, zostanie spetniony w catoici przez co najmniej jednego

z wykonawcdw.

VI. Wykaz o^ladczed Iub dokumentdw, potwlerdzaj^cych spetnianie warunkdw udziatu

w post^powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

1. Doofertv wykonawca musi dot^czyc:

1) aktualne na dzien sktadania ofert owiadczenia w zakresie wskazanym w zatqczniku nr 4 do

SIWZwfoimieJEDZ;

Informacje dotyczqce Jednolitego Ookumentu

1. JEDZ nalezv przekazac zgodnie ze wzorem standardowego formularza w postaci

elektronicznei opatrzonei kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Wykonawca moie przygotowac JEDZ z wykorzystaniem narz^dzia ESPD. Jednolity Dokument
przygotowany przez Zamawiajgcego z wykorzystaniem narz^dzia ESPD dia przedmiotowego

post^powania jest dost^pny na stronie internetowej Zamawiajgcego w miejscu

zamieszczenia ogfoszenia o zamdwienia oraz niniejszej SIWZ. W ceiu wypeinienia wfasnego
oswiadczenia w formie JEDZ z wykorzystaniem narzgdzia ESPD, wykonawca powinien

wykonad kolejno nastgpujqce czynnosci:

- pobrac piik w formacie xml ze strony Zamawiajgcego - stanowiqcy Zafqcznik Nr 4 do

SIWZ, ktdry po zaimportowaniu do narzgdzia dost^pnego pod adresem:
h(tps://ec.europa.eu/arow!:h/tools-databoses/espd/filter?Iana-pl umozliwi wypefnienie

JEDZ za pomocq powyzszego narz^dzia i w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego

lUwaaa: Jest to rozwiazanie iedvnie hikultatvwne. wykonawca maze przyootowo^

JEDZ w innei formule doouszczonei w ustawie / ninieiszei SIWZ).

- wskazad, ze podmiot korzystajgcy z narzqdzia jest wykonawcg;

- zaznaczyc czynnoid zaimportowania ESPD;
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- zafadowac pobrany plik, wybrai panstwo wykonawcy i przejsc dalej, do wypefniania
JEDZ,

- po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcy dokumentu elektronicznego JEDZ,
wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
wystawionym przez dostawc? kwalifikowanej usfugi zaufania, bqdqcego podmiotem
^wiadczqcym ustugi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spefniajqce wymogi
bezpieczeristwo okreilone w ustawie,

-  podpisany dokument elektroniczny JEDZ wvkonawca doiacza do oferty z innvmi plikami
stanowiacvml oferte skompresowanv do iedneao pliku archiwum (ZIP),

- Zamawiajqcy dopuszaa w szczegdinoid nastqpujqcy format przesytanych danych: .pdf,
.doc, .docx, .rtf, .xps, .odt

3. Szczegotowe Informacje zwiqzane z zasadami i sposobem wypefniania Jednolitego
Dokumentu, znajdujq siq takze w wyjasnienlact) Urzqdu Zamdwien Publicznych (UZP),
dostqpnych no stronie internetowej www.uzp.aov.pl. Repozytorium wiedzy w zakfadce
Jednolity Europejski Dokument Zamdwienia.

4. Na podstawie Jnstrukcji Wypefniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamdwienia
(European Singie Procurement Document ESPD)" dost^pnej na stronie UZP, Zamawiaiacv
zastrzeea. ze w Czeici HI. Sekcla C Jednolitego dokumentu „Podstawy zwiqzane

z niewypfacainosciq, konfiiktem interesdw iub wykroczeniami zawodowymi" w podsekcji
..Czv wvkonawca. wedfe wfosnei wiedzv. naruszvt swoie obowiozki w dziedzinie orawa

ochronv srodowiska. orawa socialneao. orawa pracv?" Wykonawca skfada oswiadczenie

wzakresie:

- przestqpstw przeciwko irodowisku wymienionyct) w art. 181 -188 Kodeksu karnego;
- przestgpstw przeciwko prowom osdb wykonujqcycti pracq zarobkowq z art. 218 - 221

Kodeksu karnego;

- przest^pstwa o ktdrym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.,
oskutkacfi powierzania wykonywania pracy ct/dzoziemcom przebywajqcym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospoiitej PolskieJ (Dz. U poz. 769).

WAiNE:

Wykonawca przygotowujqc JEDZ maze ograniczyd siq tyiko do wypeftiioiiMi sekcji a czqid IV
formularza JEDZ i nie musi wypetniac zadnej z pozostafych sekcji w czqid IV. Wfasciwej
(dowodowej) weryfikacji spefniania konkretnycf), okreslonycf} przez Zamawiajqcego, warunkow

udziafu w postqpowaniu Zamawiajqcy dokona co do zasady na zakonczenie postqpowania

w oparciu o stosowne dokumenty skfadane przez wykonawcq, ktdrego oferta zostofa oceniona
najwyzej, na wezwanie Zamawiajqcego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

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

wykiuczenia w fonmie JEDZ podpisane przez kazdego z wykonawcow oddzielnie,

b) peJnomocnictwo, o ktorym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp;

3) w przypadku powolywania si^ na zasoby podmiotu trzeciego zobowiqzanie tego podmiotu do
udost^pnienia swoich zasobdw, zawieraj^ce:

a) zakres dost^pnych zasobdw,

b) sposdb wykorzystania zasobdw przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

c) zakres i udziat podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

d) infoimacj? czy podmiot, na ktdrego zdolno^ci wykonawca si^ powoJuje wzakresie
warunkdw udziahi dotyczqcych wyksztaJcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,

zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktdrych wskazane zdolnoui dotycz^
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4) petnomocnictwo w formie or^inatu lub kopii poswiadczonej notarialnie w sytuacji, gdy

wykonawca sktada ofert^ przez ustanowtonego petnomocnika.

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej informacjt, o ktorej mowa

w art. 86 ust. 5 nalezy przekazad oswiadczenie o przynaleznoici lub braku przynaleznoict do tej

samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem

o^wiadczenia, wykonawca moze przedstawid dowody, ze powiqzania z innym wykonawc^ nie

prowadz^ do zaktocenia konkurencji w post^powaniu oudzielenie zamowienia. Wprzypadku

wykonawcdw wyst^pujqcych wspoinie oswiadczenie musi zto^c kazdy z wykonawcdw oddzielnie.

Oswiadczenie sktada si^ w postaci elektronicznej opatrzone kwaiifikowanym podpisem

elektronicznym.

3. Na wezwanie Zamawiaiaceeo wykonawca dostarczv:

1) w zakresie kompetencji lub uprawniert do prowadzenia okreilonej dziaiainosci zawodowej:

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

jednego z rejestrow zawodowych lub handlowych, prowadzonych w panstwie cztonkowskim

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

2) w zakresie niepodlegania wykluczeniu:

a) informacjt z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreilonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14

i 21 ustawy Pzp, wystawionq nie wczesniej niz 6 miesi^cy przed uplywem terminu sktadania

ofert, przy czym:

- jezeli wykonawca ma siedzibt lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast tego dokumentu sktada informacjt zodpowiedniego

rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rdwrwwazny dokument wydany

przez wtasciwy organ sqdowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma

siedzibt lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy

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

dokument powinien byd wystawiony nie wczeiniej niz 6 miesitcy przed uptywem

terminu skiadania ofert,

- wykonawca majqcy siedzibt rts terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do

osoby majtcej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktdrej

dotyczy dokument okreslony w lit. a), skfada dokument, o ktorym mowa w literze a) tiret

pierwszy. Jezeli w kraju, wktdrym miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument

miaf dotyczyd, nie wydaje sit takich dokumentdw, zasttpuje sit gu dokumentem

zawierajtcym o^iadczenie tej osoby zfozonym przed notariuszem lub przed or^anem

sqdowym, administracyjnym albo organem samorz^du zawodowego iub gospodarczego

wtafoiwym ze w^fodu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wczeiniej

niz 6 miesitcy przed uptywem terminu sktadania ofert,

UWA6A: w przypadku elektronicznego dokumentu Zamawiajqcemu nalezy przestad postad pliku

XML, kt6ry jest dokumentem. Plik .odf jest iedvnie wizuatizacia dokumentu I

b) oswiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobee niego tytutem Irodka

zapobiegawczego zakazu ubiegania sit o zamowienia publiczne;

c) olwiadczenie wykonawcy o braku zaiegania z uiszczaniem podatkdw, optat lub skladek na

ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

3) w zakresie zdoinosci technicznej lub zawodowej: wykaz narztdzi, wyposazenia zakfadu lub

urztdzed technicznych dosttpnych wykonawcy wcelu wykonania zamdwienia publkznego

wraz z informacjt o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
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4. Wykonawca nie jest obowiqzany do ztozenia oswiadczei^ lub dokumentow potwierdzajqcych

powyzsze okolicznokijezeli:

1) Zamawiajqcy posiada juz takie dokumenty, o ile sq aktualne, o czym wykonawca poinformuje

Zamawiajqcego poprzez wskazanie nazwy wczesniejszego post^powania lub ewentuatnie

numeru sprawy, lub

2) sq dost^pne wformie elektronicznej za pomocq bezptatnych i ogolnodost^pnych baz danych,

o czym wykonawca poinformuje Zamawiajqcego poprzez wskazanie adresu strony.

5. Zamawiajqcy informuje, ze przewlduje zastosowanie procedury, oktdrej mowa wart.24aa
ustawy Pzp, tj. tzw. procedury odwroconej polegajqcej na tym, ze w pierwszej kolejnoScI

dokonywana Jest ocena ofert, a nast^pnie bada si^, czy wykonawca, ktorego oferta zostafa

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu

w postQpowaniu.

\ni. Informacje o sposobie porozumiewania si^ Zamawiaj^cego z wyfconawcami.

1. Osobq wyznaczonq do porozumiewania si^ zwykonawcami Jest Joanna Leonik.

2. Komunikacja mi^dzy ZamawiaJacym a wykonawcq odbywa si^ w J^zyku polsktm, za pomoc^ jednej

lub kilku nizej wymienionych form, przy u^ciu znaku sprawy IG.271.4.2020:

1) przy uzyciu miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl;

2) ePUAP-u - https://epuap.gov.pl/wps/portal;

3} poczt^ elektronicznq na adres: gminaostrowmaz@home.pl.

3. ZamawiaJ^cy zastrzega, ze za posrednictwem miniPortalu majq byd ztotone nast^puj^ce

dokumenty:

1) oferta w oryginale;

2) oswiadczenie o przynalezno^ci lub nie do grupy kapitatowej, w or^inale;

3) oswiadczenia i dokumenty dla wykazania spetniania warunkdw udziatu w post^powaniu i braku

podstaw do wykluczenia, w formie ̂ odnej z postanowieniami § 14 rozporz^dzenia w sprawie

dokumentbw oraz zgodnie z wezwaniem Zamawiajqcego;

4) petnomocnictwa w oryginale lub kopil poiwiadczonej za zgodnos^ z oryginatem notarialnie lub

przez osoby udzielaj^ce petnomocnictwa;

5) zobowiqzanie podmiotow trzecich w or^inale.

4. Wnioski, zawiadomienia oraz Informacje (zwanymi daiej ogdinie ̂ korespondencjq") Zamawiajqcy

iwykonawcy przekazujq powotuJac si^ na numer ogtoszenia (TED) lub numerem referencyjny

post^powania, tj. IG.271.4.2020:

1) za posrednictwem dedykowanego formularza dost^pnego na ePUAP oraz udost^pnionego

przez miniPortal (Formularz do komunikacji);

2) drog^ elektronicznq na adres: gminaostrowmaz@home.pl, przy czym sposob komunikacji

wskazany w pkt Vll.4.2 nie jest wtasciwy dla oferty oraz dokumentdw sktadanych wraz z ofert^

(wymagaj^cych szyfrowania), ktdre nalezy sktadac wytqcznie w sposob wskazany w pkt Vll.4.1

SIWZ.

5. Wykonawca zamierzajqcy wzi^c udziat w post^powaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,

musi posiadac konto na ePUAP. Wykonawca posiadajqcy konto na ePUAP ma dost^p do

formularzy: ztozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysytania i odbierania dokumentow elektronicznych,

elektronicznych kopii dokumentow i o^iadczeh oraz informacji przekazywanych przy ich uzyciu

opisane zostaty w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

7. Maksymalny rozmiar plikdw przesytanych za posrednictwem dedykowanych formularzy do:

ztozenia, zmiany. wyco^nia oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy
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MiniPortalu oraz ePUAP). Maksymalny rozmiar wiadomo^i przesytanych za posrednictwem

poczty elektronicznej wynosi 500 MB.

8. Zasady sktadania oferty zamieszczono w rozdziale X SIWZ.

9. Za datQ przekazania oferty, wraz z zat^cznikami oraz JEDZ skladnego wraz z ofertq, przyjmuje si^

datQ ich przekazania na ePUAP.

10.Za datQ przekazania wnioskow, zawiadomieh, dokumentdw elektronicznych, oswiadczei^ lub

eiektronicznych kopii dokumentdw lub o^iadczeh oraz innych informacji przyjmuje si^ dat^ ich

przekazania drogq elektronicznq.

ll.identyfikator post^powania i klucz pubiiczny dia danego post^powania o udzielenie zamdwienia

dost^pne na likie wszystkich post^powah na miniPortaiu oraz zostat zamieszczony na stronie

internetowej Zamawiajqcego.

IZ.Dokumenty elektroniczne, oswiadczenia lub elektroniczne kopie dokumentow tub o^iadczeh

sktadane sq przez wykonawcQ za posrednictwem Formularza do komunikacji jako zai^czniki.

Zamawiaj^cy dopuszcza rdwniez mozliwoi^ sktadania dokumentdw elektronianych, o^iadczeh

lub elektronicznych kopii dokumentow lub oswiadczeh za pomoc^ poczty elektronicznej, na adres

email gminaostrowmaz@home.pl (za wyjqtkiem oferty i dokumentdw sktadanych wraz z ofertq,

ktore powinny bye ztozone w sposdb okreslony w pkt X.3 SIWZ). Sposob sporzqdzenia

dokumentow elektronicznych, owiadczeh lub elektronicznych kopii dokumentdw lub o^iadczeh

musi byd zgody z wymaganiami okreslonymi w rozporzqdzeniu Prezesa Rady Ministrdw z dnia

27czerwca 2017 r. w sprawie uzycia srodkdw komunikacji elektronicznej w post^powaniu

o udzielenie zamdwienia publicznego oraz udost^pniania i przechowywania dokumentdw

elektronicznych oraz rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajdw

dokumentdw, jakich moze zqdad zamawiajqcy od wykonawcy w post^powaniu o udzielenie

zamdwienia.

13.Wykonawca moze zwrdcid si^ do Zamawiajqcego o wyjasnienie tre^i SIWZ. Zamawiajqcy udzieli

wyjasnieh niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na dwa dni przed upfywem terminu sktadania ofert,

pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajqcego nie pdzniej niz

do kohca dnia, w ktdrym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

IA.Pytania nalezy przesytac za posrednictwem dedykowanego formularza dost^pnego na ePUAP oraz

udost^pnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) lub za pomoc^ poczty elektronicznej

na adres: gminaostrowmaz@>home.pl. W temacie pisma nalezy podad nr referencyjny

post^powania: 16.271.4.2020.

15.Tresd zapytah wraz z wyjasnieniami Zamawiaj^cy przekaze niezwtocznie wszystkim wykonawcom,

ktdrym przekazat SIWZ, bez ujawniania irddta zapytania oraz zamieSci na stronie internetowej

Zamawiajqcego (http://o5trow_mazowiecka.bipgmina.pl).

16.W szczegdinie uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy moze w kazdym czasie, przed uptywem

terminu sktadania ofert zmodyfikowac tresc niniejszej SIWZ.

17.Kazda wprowadzona przez Zamawiajqcego zmiana stanie si^ cz^sci^ SIWZ i zostanie niezwtocznie

przekazana wszystkim wykonawcom, ktdrym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie

internetowej Zamawiaj^cego (http://o5trow_mazowiecka.bipgmina.pl).

18.W przypadku rozbieznoSci pomi^zy treSciq SIWZ, a tresciq udziekmych odpowiedzi jako

obowi^zujqc^ nalezy przyjqc treSd pisma zawieraj^cego pdfniejsze oswiadczenie Zamawiajqcego.

IB.Zamawiaj^cy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku modyfikacji treSci SIWZ niezb^dny

b^dzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
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20.0 przedhjzeniu terminu sHadania ofert Zamawiajqcy niezwiocznie zawiadomi wszystkich
wykonawcdw, ktorvm przekazano SIWZ oraz zamieki stosownq informacj^ na stronie
internetowej Zamawiajqcego (http://ostrow_mazowiecka.bipgmina.pl).

21.ZamawiajqcY nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
22.W przypadku przekazywania przez wykonawc? dokumentu elektronicznego w formacie

poddajqcym dane kompresjl, opatrzenie pliku zawierajqcego skompresowane dane
kwalifikowanym podplsem elektronicznym jest rownoznaczne z poswiadczeniem przez

wykonawc^ za zgodnoid z oryginafem wszystkich elektronicznych kopii dokumentdw zawartych

w tym pliku, z wyjqtkiem kopii po^wiadczonych odpowiednio przez innego wykonawc?
ubiegajqcego si? wspolnie z nim o udzielenie zamdwienia. przez podmiot, na ktdrego zdolnoSciach
lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawc?.

23.PoSwiadczenie za zgodnoSd z or^inatem nast?puje w formie elektronicznej.

24.ZamawiaJ?cy moze z?dad przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentdw, o ktdrych mowa w rozporzqdzeniu, innych ntz oSwiadaert, wyf?cznie wtedy, gdy

ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w?tpliwok;i co do jej prawdziwo^ct.

25.Dokumenty sporzqdzone w j?zyku obcym s? sWadane wraz z ttumaczeniem na j?zyk polskl.

Vlli. Wymagania dotycz?ce wadium.

1. Zamawiajqcy ustala wadium w wysokosci 10.000,00 z^

2. Wadium nalezy wnie^ przed uptywem terminu sWadania ofert na cafy okres zwi?zania ofert?

w jednej z nast?puj?cych form:

1) pieni?dzu;

2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spdidzielczej kasy oszcz?dnoiciowo-kredytowej,
z tym ze por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni?znym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9listopada 2000 r. o utworzeniu Poiskiej /^encji Rozwoju Przedsi?biorczoici (Dz.U. z2014r.
poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

3. Wadium wnoszone w pieni?dzu:

1) nale^ pizelac na rachunek bankowy Gminy Ostrdw Mazowiecka
nr 04 8923 0008 0003 1046 20000006 tytutem „IG.271.4.2020 odbidr odpaddw"

zzachowaniem nale^ej starannosci, poniewaz za termin wniesienia przyjmuje si? termin

uznania kwoty na ww. rachunku bankowym; dokument, w formie kopii poiwiadczonej za

zgodnoK z oryginatem, potwierdzaj?cy dokonanie przelewu nale^ trwale dotqczyc do oferty;

2) zostanie zwrdcone na rachunek bankowy do zwrotu wadium wskazany wformularzu oferty,
a gdy ten nie zostanie podany, na rachunek bankowy, z ktdrego wadium wplyn?{o do
Zamawiaj?cego;

3) zostanie zwrdcone wykonawcy, ktdry wycofat ofert? przed uptywem terminu na sktadanie
ofert, niezwtocznie na jego wniosek.

4. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub por?czenia:

1) powinien zawierac bezwarunkowe i nieodwotalne zobowiqzanie gwaranta lub por?czyciela

zaptaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze, pisemne zqdanie Zamawiajqcego wzywajqce

do zaptaty kwoty wadium, powstate na skutek okoiiczno^ci okreslonych w ustawie;

2} w przypadku wniesienia eo przez wykonawcdw wspdlnie ubieealacvch sie o udzielenie
zamdwienia. powinien zawierac informacie. ze dotvczv on wszystkich wykonawcdw. a nie tviko

teeo. na ktdrego dokument zostat wvstawionv:

Strona 9 z 14



Znaksprawy; IG.271.4^20

Nazwa zadania: „0dbi6r i zagospodarowanie odpaddw kotnonalnvch z terenu GminyOstrdw Mazowiecka'

3) powinien zostac ztozony wformie oryginalu wpostaci eiektronicznej oparzonej

kwatifikowanym podpi^m elektronicznym wystawcy gwarancji/por^czenia).

5. W przvpadku wniesienia wadium w formie innei ntz pienieina. Zamawiaiacv wvmaga ztozenia

wraz z oferta orveinatu dokumentu wadialneeo lewarancii lub poreczenia) w postaci

elektronignei opatrzonei kwalifikowanvm podoisem elektronicznvm wvstawcv

gwarancH/pofeaenia.

6. W przypadku wycofania oferty, ktdra zostata juz zabezpiegona wadium, wykonawca we wniosku,

o ktorym mowa w pkt X.7.2) powinien uwzgl^dnic informacje niezb^dne do zwrotu wadium,
w szaegdlnoki numer rachunku bankowego (w przypadku wadium w pieniqdzu) lub adresu, pod

ktory naie^ zwrdcid zabezpiegenle (wprzypadku wniesienia wadium wformie innej niz

pieni^dz).

iX. Termin zwi^nia ofert^.

Wykonawca jest zwi^zany ofertq przez okres 60 dni, przy czym bieg terminu zwiqzania ofertq

rozpoczyna si^ wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

X. Opis sposobu {Kzygotowania ofert.

1. Wszeikie koszty zwiqzane ze sporz^dzeniem oraz ztozeniem oferty ponosi wykonawca, niezaleznie

od wyniku post^powania.

2. Oferty nalezy sporzqdzic w j^zyku polskim, a jej tre^ musi odpowiadac tresci SIWZ.

3. Oferta powinna byd sporzqdzona w J^zyku polskim, z zachowaniem postaci elektronlgnej

wjednym z nast^pujqcych formatow danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podplsana

kwalrfikowanym podpisem elektronkznym - pod rygorem niewazno^. Sposob ztozenia oferty

wtym zaszyfrowania oferty opisany zostat w Regulaminie korzystania zminiPortalu

httDs://minioortal.uzD.gov.Dl. Oferte nalezv zfozvd w onwn'nale.

4. Do oferty nalezy dol^czyc Jednolity Europejski Dokument Zamowienia w postaci eiektronicznej

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronignym, a nast^pnie wraz z plikami stanowiqcymi

oferty skompresowad do jedn^o pliku archiwum (ZIP).

5. Oferta musi zawierad nast^puj^ce o^adaenia i dokumenty:

1) Formularz ofertowy (wypetniony, podpisany elektronignie i przeslany w formie eiektronicznej)

- do wykorzystania wzor (druk), stanowiqcy Zatqgnik nr 2 do SIWZ (przy czym wykonawca

moze sporz^dzid oferty innego wzorca, powinna ona w6wczas obejmowad dane wymagane

dia oferty w SIWZ i zatqgnikacb);

2) Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) przeslany w formie elektronignej zgodnie

z zasadami okreilonymi w pkt 6.1 SIWZ;

3) Petnomocnictwo, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osob^/y

upowaznione do reprezentacji wskazane we wtascrwym rejestrze lub notariusza, z ktdrego

wynika prawo do podpisania oraz do podpisania innych dokumentdw sktadanych wraz z oferty

(jezeli dotyczy);

4) Petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspdlnle ubiegajqcych si^

o udzielenie zamdwienia, ewentualnie umowa o wspdidziataniu, z ktorej b^dzie wynikad

przedmiotowe petnomocnictwo. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronignym przez

osob^/y upowaznione do reprezentacji wskazane we wtaxiwym rejestrze. Petnomocnik moze

byd ustanowiony do reprezentowania wykonawcow w post^powaniu albo do reprezentowania

w postQpowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp (jezeli dotyczy).

5) Zobowiqzanie, o ktorym mowa w Vll.3.5} SIWZ podpisane kwalifikowanym podpisem

elektronicznym przez osob^/y upowaznione do reprezentacji wskazane we wtakiwym

rejestrze (jezeli dotyczy).
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6. Ofert?, oSwiadczenia, a takze wykaz dostaw zaieca si? sporzgdzk na drukach stanowi?cych
zat?czniki do SIWZ.

7. W przypadku, gdy wykonawca nie skorzysta z za»?czonego Formularza ofertowego {Zatqcznik nr 2
do SIWZ), zobowiqzany jest ztozyd ofert? w taki sposob, by tresd oferty odpowiadala treici SIWZ.
W przypadku, gdy wykonawca nie skorzysta z zat?czonych drukdw {Za!?cznik nr 3 - 7 do SIWZ),
treii skladanych oSwiadczert, wykazu usiug oraz os6b powinna potwierdzac spdnianie warunkdw
udziatu obowi^zujqcych w ntniejszym post?powaniu.

8. Wykonawca moze ztozyi wytgcznie jedn? ofert?, w ktorej musi bye zaoferowana tyiko jedna cena,
ustalona zgodnie z opisem w rozdziale 16 SIWZ.

9. Dokumenty sporzqdzone w j?zyku obcym s? sMadane wraz z tfumaczeniem na j?zyk polski.
10.Wykonawca w ofercie moze zastrzec informacje stanowiqce tajemnic? przedsi?biorstwa

wrozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalaaniu nieuczciwej konkurencji {Oz.U.
Z2019 poz. 1010, z pdzn. zm.). Zamawiajqcy nie ujawni informacji stanowi?cych tajemnic?
przedsi?biorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli
wykonawca, nie pdiniej niz w terminie skladania ofert, zastrzegt, ze nie mog? bye one
udost?pniane oraz wykazal, iz zastrzezone informacje stanowi? tajemnic? przedsi?biorstwa.

UWAGA

1. Zastrzegajqc informacje w ofercie wykonawca winien mied na wzglqdzie, ze zastrzezona
informacja ma wtedy charakter tajemnicy przedsi^biorstwa, jeili speinia iqcznie trzy
warunki:

1) ma charakter techniczny, technologiczny, oi^anizacyjny przedsi?biorstwa lub posiada
wartoic gospodarcz?,

2) nie zostata ujawniona do wiadomoici publicznej tzn. nie jest znana ogdiowi lub
osobom, ktdre ze wzgl?du na prowadzon? dziatalnosc s? zainteresowane jej

posiadaniem,

3) podj?to w stosunku do niej niezb?dne dziafania w celu zachowania poufno^i.

2. W nawiqzaniu do orzecznictwa arbitrazowego i sqdowego, nalezy przyjqd, iz sferq
tajemnicy mozna objqc tyIko takie Informacje, ktdre sq znane jedynie poszczegdinym

osobom lub okreSionej grupie osdb. Obszar ten nie moze siq rozciqgat na informacje

powszechnie znane lub te, o ktdrych treici kazdy zainteresowany maze siq legalnie
dowiedziet

11.Wykonawca w szczegdino&i nie moze zastrzec w ofercie informacji:

1) odczytywanych podczas otwarcia ofert, o ktdrych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,

2) ktore s? jawne na mocy odr?bnych przepisow,

3) ceny jednostkowej stanowiqcej podstaw? wyliczenia ceny oferty.

12.Wszelkie informacje stanowiqce tajemnic? przedsl?biorstwa w rozumieniu ustawy z dnia

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktdre wykonawca zastrzeze jako

tajemnic? przedsi?biorstwa, powinny zostac ziozone w osobnym pliku wraz zjednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Zat?cznik stanowiqcy tajemnic? przedsi^biorstwa" a nast?pnie wraz

z pllkami stanowiqcymi jawn? cz?k skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
13.Zamawiaj?cy informuje, ze w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie

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

przedsi?biorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawcy b?dzie
przystugiwaio prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsi?biorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie
Zamawiajqcy uzna za skuteczne wyl?cznie w sytuacji, kiedy wykonawca oprdcz samego

zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowi? tajemnic? przedsl?biorstwa.
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XI. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

1. Wykonawca sklada ofert^ za posrednictwem Formularza do ztozenia, zmiany, wycofania oferty

dostfpnego na ePUAP i udostgpnionego rdwniez na miniPortaiu. Klucz publtczny niezb^dny do

zaszyfrowania oferty przez wykonawc^ jest dost^pny dia wykonawc6w na miniPortaiu.

Wformularzu oferty wykonawca zobowi^zany jest podac adres skrzynki ePUAP, na ktbrym

prowadzona b^dzie korespondencja zwi^zana z post^powaniem.

2. Termin skladania ofert uptywa w dniu 04.06.2020 r. o godz. 10:00. Zateca sig waesntejsze

ztozenie oferty aby unikng£ ewentualnych problemow technicznych.

3. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 04.06.2020 r. o godz. 13X)0. w siedzibie Zamawiajgcego - Urzgd

Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. gen. Wtadysfawa Sikorski^o 5,07-300 Ostrdw Mazowiecka,

pokoj nr 20.

4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogg uczestniczy^ w sesji otwarcia ofert. Zamawiajgcy na

swojej stronie internetowej (http://ostrow mazowiecka.bipgmina.pl) poinformuje wykonawcdw

0 sposobie, w jakim mogg oni uczestniczyc w jawnym otwarciu ofert.

5. Otwarcie ofert nastgpuje poprzez uzycie aplikacji do szyfrowanta ofert dostgpnej na miniPortaiu

1 dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocg klucza prywatnego.

6. Wykonawca moze przed upiywem terminu do sktadania ofert zmienic lub wycofac ofertg za

posrednictwem Formularza do ztozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostgpnego na

ePUAP i udostgpnionych rdwniez na miniPortaiu. Sposdb zmiany i wycofania oferty zostaf opisany

w Instrukcji uzytkownika dostgpnej na miniPortaiu.

7. Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokonad zmiany ani

wycofac ztozonej oferty.

8. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamie^i na wtasnej

stronie internetowej (tittD://ostrow mazowiecka.bipemina.pl) informacje dotyczgce:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamowienia;

2) firm oraz adresdw wykonawcdw, ktdrzy zlo^li oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancjt i warunkdw ptatnoki zawartych

w ofertach.

9. W przypadku ztozenia oferty po terminie, Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi o tym wykonawcg

oraz zwit^ci ofertg po uptywie terminu do wniesieniu odwotania.

Xii. Opts sposobu obliczenia ceny.

1. Ceng oferty stanowi suma iloczynow szacunkowej ilosci odpadow i ceny jednostkowej za 1 Mg

odpadow. Cena oferty ma charakter szacunkowy, stuzgcy porownaniu ofert. Umowa zostanie

zawarta na zaoferowane ceny jednostkowe. Zamawiajgcy nie gwarantuje ilosci odpadow takicti,

jakie widniejg w formularzu ofertowym - majg one ctrarakter szacunkowy.

2. Ceny jednostkowe oferty powinny obejmowac wszystkie etementy wyszczegolniorte przy

okre^leniu przedmiotu zamowienia, wszystkie niezt)gdne koszty do realizacji zamowienia, m.in.

koszty zarzgdzania, zatadunku iwytadunku oraz transportu odpaddw, ubezpieczeri, wszelkicti

optat, amortyzacji, dostawy vrarkdw i pojemnikow, itp. oraz zawierad podatek VAT.

3. Cena oferty oraz ceny jednostkowe powinny byd wyrazone wsetnycti czgkiach ztotego, tj. do

drugiego miejsca po przecinku. Obowigzuje zasada zaokrgglania .wgdrg" cyfry ,,5" iwigkszych,

wystgpujgcej na trzecim miejscu po przecinku, np. 4,375 = 4,38.

4. Wszelkie rozliczenia migdzy Zamawiajgcym a wykonawcg prowadzone bgdg w polskict) ztotych.
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XIII. Opis kryteriow oceny ofert.

1. Zamawiajqcy oceni oferty za pomoc^ kryteridw, ktorym przypisana b^dzie odpowiednia waga

i przyznawane b^dq punkty. Maksymalnie oferta moze zdobyc 100 punktow. Jako
najkorzystniejszq ofert? Zamawiajqcy uzna t?, ktbra uzyska najwi?ksz? ilo^ punktow.

2. Jezeli dwie lub wi?cej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteribw oceny ofert,
Zamawiajqcy spoirod tych ofert wybierze ofert? z najnizsz? cen?.

3. Zamawiaj?cy zastrzega, ze oferta, ktorej cena b?dzie raz?co niska wstosunku do przedmiotu

zambwienia zostanie odrzucona. Wcetu ustalenia czy oferta zawiera raz?co nisk? cen?

Zamawiaj?cy zaz?da stosownych wyjasnien. Na wykonawcy spoczywa obowt?zek wykazania, ze

oferowana cena nie jest raz?co niska.

4. Punkty przyznawane b?d? w oparciu o kryterium; cena -100%

W tym kryterium maksymain? iloib, tj. 100 punktow, moze zdobyc oferta z najnizszq cen?. Punkty (P)
zostan? przyznane wedtug wzoru:

P = (najntzsza cena brutto spoSrod badanych ofert: cena brutto oferty badanej) x 100% x 100 pkt

Punkty przyznawane b?d? z dokfadno^t? do dwoch miejsc po przecinku.

Za najkorzystnieisz? ofert? uznana zostanie oferta, ktbra uzyska maksymain? ilosc punktow.

XIV. Formalnoicl przed zawarclem umowy w sprawie zambwienia publicznego.

Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowi?zany jest:

1) przekazac informacje niezb?dne do wypelnienia wzoru umowy, np. osoby, ktdre podpisz?

umow? po stronie wykonawcy, ktore b?d? odpowiedzialne za reallzacj? obowi?zk6w

umownych, itp.;

2) dostarczyd kopi?, poiwiadczon? za zgodnosc zor^inafem, umowy r^uluj?cej wspdiprac?
podmiotow, jezeli oferta wybrana w celu realizacji zambwienia zostafa ztozona wspblnte przez

wykonawcbw.

XV. Wymaganla dotycz?ce zabezpieczenia nalezyt^o wykonania umowy.

Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy.

XVI. istotne postanov^nla umowy.

1. Zamawiaj?cy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zambwienia

publicznego na warunkach okre^lonych we wzorze umowy b?d?cym zatqcznikiem do ninlejszej

SIWZ.

2. Wzbr umowy zostanie uzupelnlony o niezb?dne dane dotyczqce wykonawcy, wartosci umowy

oraz warto^d i formy wniesienia zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy.

XVII. Pouczenie o ̂rodkach ochrony prawnej.

1. ̂ rodki ochrony prawnej przysfuguj? wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat

interes wuzyskaniu niniejszego zambwienia oraz ponibst lub moze poniesc szkod? wwyniku

naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisbw ustawy Pzp.

2. ̂ rodki ochrony prawnej przystuguj? rbwniez organizacjom wpisanym na list? organizacji
uprawnionych do wnoszenia srodkbw ochrony prawnej, ogtoszon? na stronie intemetowej

Urz?du Zambwien Publicznych, wobec ogfoszenia o zambwieniu oraz specyfikacji istotnych

warunkbw zambwienia.

3. Szczegblowe informacje dotycz?ce wnoszenia Srodkbw ochrony prawnej znajduj? si? wdziale VI

ustawy Pzp.

XVIII. Inne irrformacje.

1. Zamawiaj?cy nie przewiduje:

1) przeprowadzenia aukcji elektronicznej;

Strona 13 z 14



Znak sprawy; IG.271.4.2020

Nazwa zadania; .Odbior i zagospodarowanie odpaddw kotnunalnych z terenu Gmfny Ortrdw Mazowlecka'

2) mozliwoici skiadania ofert wariantowych;

3) zwrotukosztdwudziahjwpostQpowaniu.

2. [w zakresie RODO] Wykonawca zobowiqzany jest zapoznac si^ z kiauzul^ informacyjnq w zakresie

przetwarzania danych osobowych, kt6ra stanowi Zatqcznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

Potwierdzeniem zapoznania si^ z kiauzulq informacyjnq jest o^wiadczenie znajdujqce si^ wtreki

formularza oferty.

XIX. Wykaz zatqcznikdw.

Zat^cznik nr 1 - opis przedmiotu zamowienia

Zatqcznik nr 2 - formularz oferty

Zaiqcznik nr 3 • wzor umowy

Zaiqcznik Nr 4 • zakres oswiadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ)

w formacie .pdf (poglqdowo); JEDZ przygotowany wst^pnie przez

Zamawiajqcego dia przedmiotowego post^powania w formacie .xml do

pobrania przez wykonawcQ 1 zaimportowania w serwisie eESPD — skfadany

wraz z ofertq, podpisany elektronicznie i przesfany wformie elektronicznej

Zatqcznik Nr 5 - wzdr infoimacji, ze wykonawca nie nale^/nalezy do grupy kapitatowej

Zafqcznik nr 6 - klauzula informacyjna RODO
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