Warszawa: Usługa wywozu odpadow komunalnych, medycznych, chemicznych oraz
ciekłych.
Numer
ogłoszenia:
104308
2009;
data
zamieszczenia:
15.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro AdministracyjnoGospodarcze , ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0 22 58 56 525,
faks 0 22 58 56 565.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.abw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa wywozu odpadow
komunalnych, medycznych, chemicznych oraz ciekłych..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest usługa wywozu odpadów: - komunalnych, segregowanych (kod odpadu 15
01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15, 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 20 01 01, 20 01
02, 20 01 39, 20 01 40), - komunalnych, niesegregowanych (kod odpadu 20 03 01), medycznych, (kod odpadu 18 01 01 i 18 01 03), - chemicznych (kod odpadu 16 05 06), ciekłych (kod odpadu 20 03 04) z terenu nieruchomości Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego w Warszawie i jej okolicach (7 punktów w Warszawie i 2 punkty max. 30 km
od centrum Warszawy). Przedmiotowe zamówienie dzieli się na pięć grup..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.32.00-8, 90.51.20.00-9, 90.51.35.00-1,
90.52.00.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.06.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp o udzielenie zmówienia
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a)posiadają uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień, a w szczególności: - posiadają zezwolenie na odbiór odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości wydane na podstawie ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr
236, poz. 2008 z późn. zm.), kod odpadu 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15
01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40 - zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206) - dotyczy wykonawców
składających ofertę na grupę I, - posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie transportu odpadów innych niŜ niebezpieczne wydane na podstawie ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.),
kod odpadu 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15
01 09, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów - dotyczy
wykonawców składających ofertę na grupę I, - posiadają zezwolenie na odbiór
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydane na podstawie ustawy
z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kod odpadu
20 03 01 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001
r. w sprawie katalogu odpadów - dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę
II, - posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
innych niŜ niebezpieczne wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach, kod odpadu 20 03 01 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów - dotyczy wykonawców
składających ofertę na grupę II, - posiadają zezwolenie na opróŜnianie zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane na podstawie ustawy
z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dotyczy
wykonawców składających ofertę na grupę III, - posiadają zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, kod odpadu 18 01 01 i 18 01 03 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów - dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę IV,
- posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
kod odpadu 16 05 06 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27
września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów - dotyczy wykonawców składających

•

ofertę na grupę V, b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub
przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności
dysponują pojemnikami i kontenerami na odpady w rodzaju i ilościach podanych
w pkt. 3 ppkt 4) s.i.w.z. -odpowiednio dla poszczególnych grup; c) znajdują się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Spełnianie
warunków oceniane będzie: spełnia- nie spełnia..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi
przedłoŜyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie
o spełnianiu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 uPzp; b) oświadczenie o nie
podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 uPzp; c)
zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydane na
podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), kod odpadu 15 01 01, 15
01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 20 01 01, 20 01 02,
20 01 39, 20 01 40 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27
września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206) dotyczy wykonawców składających ofertę na I grupę; d) zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie transportu odpadów innych niŜ niebezpieczne wydane na
podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz.
251 z późn. zm.), kod odpadu 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01
06, 15 01 07, 15 01 09, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40 - zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów - dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę I; e)
zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydane na
podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, kod odpadu 20 03 01 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów - dotyczy wykonawców
składających ofertę na grupę II; f) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
transportu odpadów innych niŜ niebezpieczne wydane na podstawie ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach, kod odpadu 20 03 01 - zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę II; g) zezwolenie na opróŜnianie
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane na podstawie
ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę III; h) zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, kod odpadu 18 01 01 i 18 01 03 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów - dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę IV;
i) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
kod odpadu 16 05 06 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27
września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów - dotyczy wykonawców składających
ofertę na grupę V; j) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. k) oświadczenie o dysponowaniu pojemnikami i kontenerami na
odpady w rodzaju i ilościach podanych w pkt. 3 ppkt 4) s.i.w.z. odpowiednio dla
poszczególnych grup. Dokumenty, o których mowa w pkt. c) - j) naleŜy złoŜyć w
formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez wykonawcę, tzn.
przez osobę(-y) upowaŜnioną(-e) do reprezentowania firmy wymienioną(-e)
w rejestrze handlowym (Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej) lub przez upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy
(wymagane jest pełnomocnictwo w formie pisemnej, w oryginale)..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.abw.gov.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Wydział
Zamówień Publicznych Biura Administracyjno -Gospodarczego ABW, 02 - 652 Warszawa
ul. Samochodowa 5.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 24.04.2009 godzina 10:00, miejsce: Ofertę naleŜy złoŜyć w Wydziale Zamówień
Publicznych Biura Administracyjno -Gospodarczego ABW, 02 - 652 Warszawa
ul. Samochodowa 5 w Biurze Przepustek.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wywóz odpadów komunalnych, segregowanych, surowcowych
(mix - papier, szkło, plastik, tworzywa sztuczne, opakowania z metali, opakowania
wielomateriałowe).
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Szacunkowa ilość wywozu odpadów w trakcie trwania umowy: - 830 sztuk
pojemników 1100 litrowych, - 520 sztuk pojemników 120 litrowych, - 620 sztuk
kontenerów KP 7;.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.32.00-8, 90.51.20.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2011.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wywóz odpadow komunalnych, niesegregowanych (pozostalych).
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Szacunkowa ilość wywozu odadów w trakcie trwania umowy: - 730 sztuk
pojemników 1100 litrowych, - 935 sztuk pojemników 120 litrowych, - 100 sztuk
kontenerów KP 7.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.32.00-8, 90.51.20.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2011.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wywóz nieczystości płynnych.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Szacunkowa ilość wywozu odpadów w trakcie trwania umowy: 800 m3 z dwóch
zbiorników o pojemności 30 m3..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.35.00-1, 90.51.20.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2011.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wywóz odpadów medycznych.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Szacunkowa ilość wywozu odpadów w trakcie trwania umowy: - 600 kg
z pojemników o pojemności 120 i 30 litrów.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.52.00.00-8, 90.51.20.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2011.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Wywóz odpadów chemicznych..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szacunkowa
ilość wywozu odpadów w trakcie trwania umowy: - 100 litrów z pojemników
o pojemności 20 litrów..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.52.00.00-8, 90.51.20.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2011.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)
nr sprawy 4/VIII/2009

1. Nazwa i adres zamawiającego.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
00-993 Warszawa, ul. Rakowiecka 2A
adres do korespondencji
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno – Gospodarcze
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Samochodowa 5
02–652 Warszawa
tel.: 022 58 56 525 faks: 022 58 56 565
2. Tryb udzielenia zamówienia.
Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
3. Opis przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu odpadów:
- komunalnych, segregowanych (kod odpadu 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05,
15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40),
- komunalnych, niesegregowanych (kod odpadu 20 03 01),
- medycznych, (kod odpadu 18 01 01 i 18 01 03),
- chemicznych (kod odpadu 16 05 06),
- ciekłych (kod odpadu 20 03 04)
z terenu nieruchomości Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie i jej okolicach
(7 punktów w Warszawie i 2 punkty max. 30 km od centrum Warszawy).
Przedmiotowe zamówienie dzieli się na pięć grup.
W zaleŜności od rodzaju grupy odpady wywoŜone będą z następujących miejsc:
- grupa I, II i III – odpady z terenu nieruchomości Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
w Warszawie i jej okolicach (max 30 km od centrum Warszawy),
- grupa IV - odpady z terenu nieruchomości Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
w Warszawie,
- grupa V - odpady z terenu nieruchomości Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w okolicach
Warszawy (max 30 km od centrum Warszawy).
Szacunkowe ilości wywozu odpadów w trakcie trwania umowy:
 grupa I – wywóz odpadów komunalnych, segregowanych, surowcowych (mix – papier, szkło,
plastik, tworzywa sztuczne, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe)
- 830 sztuk pojemników 1100 litrowych,
- 520 sztuk pojemników 120 litrowych,
- 620 sztuk kontenerów KP 7 (7 m3);
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 grupa II – wywóz odpadów komunalnych, niesegregowanych (pozostałych)
- 730 sztuk pojemników 1100 litrowych,
- 935 sztuk pojemników 120 litrowych,
- 100 sztuk kontenerów KP 7 (7 m3);
 grupa III – wywóz nieczystości płynnych
- 800 m3 z dwóch zbiorników o pojemności 30 m3 ;
 grupa IV – wywóz odpadów medycznych
- 600 kg z pojemników o pojemności 120 i 30 litrów;
 grupa V – wywóz odpadów chemicznych
- 100 litrów z pojemników o pojemności 20 litrów.
2) Oznaczenie wg CPV:
90512000-9 – usługi transportu odpadów
90513200-8 – usługi wywozu stałych odpadów miejskich
90513500-1 – usługi uzdatniania oraz wywozu cieczy ściekowych
90520000-8 – usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych
i niebezpiecznych
3) Zamawiający wymaga, aby wywóz nieczystości odbywał się zgodnie z wymogami sanitarno –
epidemiologicznymi.
4) Wykonawca gwarantuje nieodpłatnie wyposaŜenie nieruchomości w pojemniki/ kontenery
w miejscach wskazanych przez zamawiającego, w ilości:
 grupa I - wywóz odpadów komunalnych, segregowanych surowcowych (mix – papier, szkło,
plastik, tworzywa sztuczne, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe)
- 8 sztuk pojemników o pojemności 1100 litrów – zamykanych, metalowych lub plastikowych,
- 5 sztuk pojemników o pojemności 120 litrów,
- 6 sztuk kontenerów KP 7 – odkrytych, metalowych;
 grupa II - wywóz odpadów komunalnych, niesegregowanych (pozostałych)
- 7 sztuk pojemników o pojemności 1100 litrów – zamykanych, metalowych lub plastikowych,
- 9 sztuk pojemników o pojemności 120 litrów,
- 1 sztuka kontenera KP 7 – odkryty, metalowy;
 grupa IV - wywóz odpadów medycznych
- 2 sztuki pojemników na odpady medyczne, o pojemności 120 litrów- szczelnie zamykane,
- 1 sztuka pojemnika na odpady medyczne, o pojemności 30 litrów – szczelnie zamykany;
 grupa V - wywóz odpadów chemicznych
- 2 sztuki pojemników na odpady chemiczne o pojemności 20 litrów – szczelnie zamykane.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w całości. Wykonawca nie
będzie mógł wnieść roszczeń z tytułu zmniejszenia ilości wywoŜonych odpadów.
6) Dopuszcza się okresowo moŜliwość dodatkowego wywozu nieczystości z nieruchomości dla
których ustalono tygodniowy cykl ich wywozu.
4. Opis części zamówienia, jeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz
informacja o dopuszczeniu ofert wariantowych.
1) Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych na poszczególne grupy. KaŜda
grupa będzie rozpatrywana oddzielnie.
2) Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych i wymaga złoŜenia oferty zgodnej
z przedmiotem zamówienia, określonym w pkt. 3 niniejszej s.i.w.z. oraz w załączniku nr 1.
5. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
 grupa I – od dnia podpisania umowy do 30.06.2011 r.,
 pozostałe grupy (II – V) – od 01.07.2009 r. do 30.06.2011 r.
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Wywóz nieczystości odbywał się będzie w ww. terminie, w następujących cyklach:
 grupa I - wywóz odpadów komunalnych, segregowanych, surowcowych (mix – papier, szkło,
plastik, tworzywa sztuczne, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe)
pojemniki
1100 litrów
pojemniki
120 litrów
kontenery
KP 7 (7 m3);

wywóz na telefon (w ciągu 12 – tu godzin od zgłoszenia telefonicznego),
średnio 1 x w tygodniu
wywóz na telefon (w ciągu 12 – tu godzin od zgłoszenia telefonicznego),
średnio 1 x w tygodniu
wywóz na telefon (w ciągu 12 – tu godzin od zgłoszenia telefonicznego),
średnio 1 x w tygodniu

 grupa II - wywóz odpadów komunalnych, nie segregowanych (pozostałych)
pojemniki
1100 litrów
pojemniki
120 litrów
kontenery
KP 7 (7 m3);

wywóz na telefon (w ciągu 12 – tu godzin od zgłoszenia telefonicznego),
średnio 1 x w tygodniu
wywóz na telefon(w ciągu 12 – tu godzin od zgłoszenia telefonicznego),
średnio 1 x w tygodniu
wywóz na telefon (w ciągu 12 – tu godzin od zgłoszenia telefonicznego),
średnio 1 x w tygodniu

 grupa III – wywóz nieczystości płynnych
nieczystości
płynne

wywóz na telefon (w ciągu 12 – tu godzin od zgłoszenia telefonicznego)

 grupa IV - wywóz odpadów medycznych
pojemniki
120 litrów
pojemnik
30 litrów

wywóz na telefon (w ciągu 12 – tu godzin od zgłoszenia telefonicznego),
średnio 2 x w tygodniu
wywóz na telefon (w ciągu 12 – tu godzin od zgłoszenia telefonicznego),
średnio 1 x w tygodniu

 grupa V - wywóz odpadów chemicznych
pojemniki
20 litrów

wywóz na telefon (w ciągu 12 – tu godzin od zgłoszenia telefonicznego),
1 x na kwartał

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
1) Zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp o udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a w szczególności:
- posiadają zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
wydane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), kod odpadu 15 01 01, 15 01 02,
15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20
01 40 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206) – dotyczy wykonawców
składających ofertę na grupę I,
- posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów innych
niŜ niebezpieczne wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), kod odpadu 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15
01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40 –
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów - dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę I,
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- posiadają zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
wydane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, kod odpadu 20 03 01 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – dotyczy wykonawców składających
ofertę na grupę II,
- posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów innych
niŜ niebezpieczne wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, kod
odpadu 20 03 01 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001
r. w sprawie katalogu odpadów – dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę II,
- posiadają zezwolenie na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych wydane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach – dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę III,
- posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, kod
odpadu 18 01 01 i 18 01 03 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – dotyczy wykonawców składających
ofertę na grupę IV,
- posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, kod
odpadu 16 05 06 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001
r. w sprawie katalogu odpadów – dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę V,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia, a w szczególności dysponują pojemnikami i kontenerami na odpady w rodzaju
i ilościach podanych w pkt. 3 ppkt 4) s.i.w.z. – odpowiednio dla poszczególnych grup;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2) Spełnianie warunków oceniane będzie „spełnia”- „nie spełnia”.
7. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
1) Na potwierdzenie spełniania wymagań, o których mowa w ww. pkt. 6 ppkt 1 wykonawca musi
przedłoŜyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 uPzp - zgodnie
z załącznikiem nr 2 do s.i.w.z.;
b) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
uPzp - zgodnie z załącznikiem nr 2 do s.i.w.z.
c) zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydane na
podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), kod odpadu 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03,
15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40–
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206) – dotyczy wykonawców
składających ofertę na grupę I;
d) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów innych niŜ
niebezpieczne wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), kod odpadu 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15
01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40 –
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów - dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę I;
e) zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydane na
podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
kod odpadu 20 03 01 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września
2001 r. w sprawie katalogu odpadów – dotyczy wykonawców składających ofertę na
grupę II;
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2)

f) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów innych niŜ
niebezpieczne wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, kod
odpadu 20 03 01 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001
r. w sprawie katalogu odpadów – dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę II,
g) zezwolenie na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
wydane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach – dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę III;
h) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych
wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, kod odpadu 18 01 01
i 18 01 03 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów – dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę IV;
i) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych
wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, kod odpadu 16 05 06 –
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów – dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę V;
j) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
k) oświadczenie o dysponowaniu pojemnikami i kontenerami na odpady w rodzaju i ilościach
podanych w pkt. 3 ppkt. 4) s.i.w.z. odpowiednio dla poszczególnych grup – zgodnie
z załącznikiem nr 3 do s.i.w.z.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 7 ppkt 1 lit c) - j) s.i.w.z. naleŜy złoŜyć w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność przez wykonawcę, tzn. przez osobę(-y) upowaŜnioną(-e) do
reprezentowania firmy wymienioną(-e) w rejestrze handlowym (Krajowym Rejestrze Sądowym,
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) lub przez upowaŜnionego przedstawiciela
wykonawcy (wymagane jest pełnomocnictwo w formie pisemnej, w oryginale).

8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz sposobie
przekazywania oświadczeń i dokumentów:
W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane będą pisemnie lub za pomocą faksu. Numer faksu zamawiającego: 022 58 56 565.
9. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami.
Magdalena Bok

nr tel. 022 58 56 308

10. Termin związania ofertą.
1) Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
2) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Opis sposobu przygotowania oferty.
1)
2)
3)
4)

5)
6)

Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
KaŜdy wykonawca przedłoŜy tylko jedną ofertę.
Oferta winna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną
czytelną techniką w sposób trwały, wg formularza oferty - załącznika nr 1.
Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę(-y) uprawnioną(-e)
do reprezentowania firmy, wymienioną(-e) w rejestrze handlowym firmy (wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej) lub przez upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy (wymagane
jest dołączenie do oferty pełnomocnictwa w formie pisemnej, w oryginale)
Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie 7 s.i.w.z.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złoŜone wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez wykonawcę.
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7)

Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
co do których wykonawca zastrzegł, nie później niŜ w terminie składania ofert, Ŝe nie mogą być
one udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘNIAĆ – TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA” i załączone jako odrębna część nie złączona z jawną częścią oferty
w sposób trwały.
8) Strony oferty powinny być ponumerowane, miejsca, w których wykonawca wniósł poprawki
winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
9) Wykonawca winien umieścić ofertę w zaklejonej kopercie, która:
a) będzie zaadresowana na adres zamawiającego:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Wydział Zamówień Publicznych
02-652 Warszawa, ul. Samochodowa 5
b) będzie posiadać oznaczenie: ,,Oferta na wywóz odpadów komunalnych, medycznych,
chemicznych oraz ciekłych – nr sprawy 4/VIII/2009” oraz ,,Proszę nie otwierać przed
posiedzeniem komisji”. (W przypadku braku tych oznaczeń lub niewłaściwego
zaadresowania koperty, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego
powodu zdarzenia np.: omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia,
a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – za jej nie otwarcie w trakcie
sesji otwarcia ofert).
10) Poza oznaczeniami podanymi powyŜej, koperta winna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby
moŜna było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
11) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1) Ofertę naleŜy złoŜyć w Wydziale Zamówień Publicznych Biura Administracyjno Gospodarczego ABW, 02 - 652 Warszawa ul. Samochodowa 5 w Biurze Przepustek.
2) Termin składania ofert upływa dnia 24. 04. 2009 r. o godz. 1000.
3) W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpłynięcia oferty do zamawiającego.
4) Oferta złoŜona po terminie, zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
5) Oferty zostaną otwarte w dniu 24.04.2009 r. o godz. 1015 w Wydziale Zamówień Publicznych
BAG ABW, w Warszawie przy ul. Samochodowej 5 (sala konferencyjna).
6) W celu uczestniczenia w otwarciu ofert, naleŜy zgłosić się, co najmniej 15 minut przed
wyznaczonym terminem otwarcia ofert na Biuro Przepustek z dokumentem toŜsamości.
13. Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Sposób wyliczenia ceny oferty przedstawia załącznik nr 1 – formularz oferty.
2) Przez cenę oferty naleŜy rozumieć sumę wartości brutto wszystkich pozycji w danej grupie.
3) Przy obliczaniu ceny oferty naleŜy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia oraz podatek VAT.
4) Cena oferty musi być wyraŜona w złotych polskich.
14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1) Oferty wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego i które nie podlegają odrzuceniu, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie
z poniŜszymi kryteriami.
2) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty (100%). Wykonawca, który zaproponuje
najniŜszą cenę uzyska 100 punktów.
3) Liczba punktów moŜliwa do uzyskania w kryterium cena zostanie wyliczona wg wzoru:

C=

C min
× 100 pkt
C bad

gdzie:
C - liczba punktów moŜliwa do uzyskania w kryterium cena,
Cmin -najniŜsza cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cbad - cena oferty badanej nieodrzuconej.
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4) Zamawiający wybiera ofertę, która uzyska najwyŜszą ilość punktów (100 pkt).
15. Informacja o formalnościach, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1) Zawarcie umowy z wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty.
2) O terminie i miejscu podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę w trybie roboczym.
3) Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŜeli
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera
załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień
publicznych „Środki ochrony prawnej”.
18. Podwykonawcy
Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, która zostanie
powierzona podwykonawcom.
19. Integralną częścią niniejszej specyfikacji są nw. załączniki:
1) załącznik nr 1 - formularz oferty
2) załącznik nr 2 - formularz oświadczeń, o których mowa w pkt. 7 ppkt 1 a i b,
3) załącznik nr 3 – oświadczenie o dysponowaniu pojemnikami oraz kontenerami na odpady,
o którym mowa w pkt. 7 ppkt 1 k),
4) załącznik nr 4 - istotne postanowienia umowy.
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Załącznik nr 1 do s.i.w.z.
Nr sprawy 4/VIII/2009
FORMULARZ OFERTY
Składając w imieniu
....................................................................................................................................................................
(nazwa firmy wykonawcy lub pieczątka firmowa)

ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa wywozu odpadów komunalnych, medycznych,
chemicznych oraz ciekłych z terenu nieruchomości Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
w Warszawie i jej okolicach (max 30 km od centrum Warszawy), oferujemy realizację zamówienia
zgodnie z poniŜszymi cenami:
 GRUPA I – wywóz odpadów komunalnych, segregowanych, surowcowych (mix – papier,
szkło, plastik, tworzywa sztuczne, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe)
Lp.

Rodzaj usługi

Szacunkowa
ilość odpadów

1.

wywóz odpadów z pojemników 1100 l

830 pojemników

2.

wywóz odpadów z pojemników 120 l

520 pojemników

3.

wywóz odpadów z kontenerów KP 7
(7 m3)

620 pojemników

Cena za 1 pojemnik
(brutto)

Wartość usługi
brutto w PLN

Cena oferty brutto*
* Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz podatek VAT.

 GRUPA II – wywóz odpadów komunalnych, niesegregowanych (pozostałych)
Lp.

Rodzaj usługi

Szacunkowa
ilość odpadów

1.

wywóz odpadów z pojemników 1100 l

730 pojemników

2.

wywóz odpadów z pojemników 120 l

935 pojemników

3.

wywóz odpadów z kontenerów KP 7
(7 m3)

100 pojemników

Cena za 1 pojemnik
(brutto)

Wartość usługi
brutto w PLN

Cena oferty brutto*
* Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz podatek VAT.

 GRUPA III – wywóz nieczystości płynnych
Lp.

Rodzaj usługi

Szacunkowa
ilość

1.

wywóz nieczystości płynnych z dwóch
zbiorników o pojemności 30 m3

800 m3

Cena za 1 m3
(brutto)

Wartość usługi
brutto w PLN

Cena oferty brutto*
* Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz podatek VAT.
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 GRUPA IV – wywóz odpadów medycznych
Lp.
1.

Rodzaj usługi
wywóz odpadów medycznych
z pojemników 30 l i 120 l

Szacunkowa
ilość odpadów

Cena za 1 kg
(brutto)

Wartość usługi
brutto w PLN

600 kg
Cena oferty brutto*

* Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz podatek VAT.

GRUPA V – wywóz odpadów chemicznych
Lp.
1.

Rodzaj usługi
wywóz odpadów chemicznych
z pojemników 20 l

Szacunkowa
ilość odpadów

Cena za 1 l (brutto)

Wartość usługi
brutto w PLN

100 l
Cena oferty brutto*

* Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz podatek VAT.

1.

Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w wymaganym terminie tj.:
a) grupa I – od dnia podpisania umowy do 30.06.2011 r.,
b) pozostałe grupy (II - V) – od 01.07.2009 r. do 30.06.2011 r.

2.

Warunki płatności – przelew w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury. NaleŜność
za wykonaną usługę będzie rozliczana w okresach miesięcznych.

3.

W przypadku dokonania wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy
w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

4.

Osobami upowaŜnionymi do podpisania umowy są:
_________________________________________
_________________________________________

5.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

6.

Akceptujemy wszystkie postanowienia zamawiającego określone w s.i.w.z.

7.

Oferta (wraz z załącznikami) zawiera .......stron ponumerowanych w kolejności.

Załącznikami do oferty są:
- oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp,
- oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowaniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 uPzp,
- zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydane na podstawie ustawy z dnia
13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn.
zm.), kod odpadu 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 20 01 01, 20
01 02, 20 01 39, 20 01 40 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206) – dotyczy wykonawców składających
ofertę na grupę I;
- zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów innych niŜ niebezpieczne wydane na
podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), kod
odpadu 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 20 01 01, 20 01 02, 20
01 39, 20 01 40 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów - dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę I;
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- zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydane na podstawie ustawy z dnia
13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kod odpadu 20 03 01 – zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – dotyczy
wykonawców składających ofertę na grupę II,
- zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów innych niŜ niebezpieczne wydane na
podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, kod odpadu 20 03 01 – zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – dotyczy wykonawców
składających ofertę na grupę II,
- zezwolenie na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane na
podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dotyczy
wykonawców składających ofertę na grupę III;
- zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, kod odpadu 18 01 01 i 18 01 03 – zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – dotyczy wykonawców
składających ofertę na grupę IV;
- zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, kod odpadu 16 05 06 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – dotyczy wykonawców składających
ofertę na grupę V;
- oświadczenie o dysponowaniu pojemnikami i kontenerami na odpady w rodzaju i ilościach podanych w pkt. 3
ppkt. 4) s.i.w.z. odpowiednio dla poszczególnych grup;
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

.......................................................................................
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do s.i.w.z.
Nr sprawy: 4/VIII/2009

___________________ dnia _____________ .2009 r.
pieczątka firmowa wykonawcy

OŚWIA DCZE NIA
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu firmy:
__________________________________________________________________________________________
(podać nazwę firmy)
oświadczamy Ŝe zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1.
posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
2.
posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3.
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4.
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, który
mówi, Ŝe z postępowania wyklucza się:
 wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, jeŜeli
szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania,
 wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
 wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego,
 spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego,
 spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego,
 spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1
pkt 1-3,
 wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
 wykonawców, którzy złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
 wykonawców, którzy nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜone dokumenty zawierały błędy,
z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3,
 wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą,
lub nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą.
__________________________________________
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3 do s.i.w.z.
Nr sprawy 4/VIII/2009

_____________________ dnia __________ 2009 r.

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu firmy:

____________________________________________________________________________
(podać nazwę firmy)

oświadczamy, Ŝe dysponujemy pojemnikami oraz kontenerami na odpady w rodzaju i ilościach
podanych w pkt. 3 ppkt. 4) siwz odpowiednio dla poszczególnych grup.

_________________________________________
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 4 do s.i.w.z.
Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wywóz przez Zleceniobiorcę zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206)
1) odpadów komunalnych (kod odpadu 15 01, 20 01, 20 03 01 i 20 03 04) z
nieruchomości Zleceniodawcy połoŜonych w Warszawie i jej okolicach (30
km od centrum Warszawy),
2) odpadów medycznych (kod odpadu 180101 i 180103) z nieruchomości
Zleceniodawcy połoŜonych w Warszawie i jej okolicach (30 km od centrum
Warszawy),
3) odpadów chemicznych (kod odpadu 160506) z nieruchomości Zleceniodawcy
połoŜonych w Warszawie.
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony ………………
§2
Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia na
prowadzenie działalności (koncesje, decyzje, zezwolenia) objętej umową oraz, Ŝe będzie
postępował zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zmianami).
§3
1

2

3
4
5
6
7

Koszt jednorazowego opróŜnienia pojemnika z odpadami segregowanymi – surowcowymi
(papier, szkło, plastik, tworzywa sztuczne, opakowania z metali, opakowania
wielomateriałowe) strony ustalają na kwotę*:
a pojemnik 120 l
- _____ zł. brutto
b pojemnik 1100 l
- _____ zł brutto
c kontener KP-7
- _____ zł. brutto
Koszt jednorazowego opróŜnienia pojemnika z odpadami niesegregowanymi – strony
ustalają na kwotę*:
a pojemnik 120 l
- _____ zł. brutto
b pojemnik 1100 l
- _____ zł brutto
c kontener KP-7
- _____ zł. brutto
Koszt wywozu i m3 nieczystości płynnych strony ustalają na kwotę ______zł brutto*
Koszt wywozu 1 kg odpadów medycznych strony ustalają na kwotę ______ zł brutto*.
Koszt wywozu 1 l odpadów chemicznych strony ustalają na kwotę ______ zł brutto*.
Szacunkowa wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi ______ zł brutto.
Zleceniobiorca zobowiązuje się nie zmieniać ceny w czasie obowiązywania umowy.
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§4
1

Zleceniobiorca wstawi nieodpłatnie do obsługi nieruchomości następujące ilości i rodzaje
pojemników na odpady komunalne odpowiednio oznaczone według ich przeznaczenia
i będzie je opróŜniał z częstotliwością*:
a

b

Odpady segregowane – surowcowe:
•

8 szt. pojemników o pojemności 1100 L – zamykanych, metalowych lub
plastikowych - Wywóz na telefon – max do 12 godzin od zgłoszenia
telefonicznego, średnio 1 raz
w tygodniu

•

5 szt. pojemników o pojemności 120 L - Wywóz na telefon – max do 12 godzin od
zgłoszenia telefonicznego, średnio 1 raz
w tygodniu

•

6 szt. kontenerów KP7 – odkrytych, metalowych - Wywóz na telefon – max do 12
godzin od zgłoszenia telefonicznego, średnio 1 raz w tygodniu

Odpady niesegregowane:
•

7 szt. pojemników o pojemności 1100 L – zamykanych, metalowych lub
plastikowych - Wywóz na telefon – max do 12 godzin od zgłoszenia
telefonicznego, średnio 1 raz w tygodniu

•

9 szt. pojemników o pojemności 120 L - Wywóz na telefon – max do 12 godzin od
zgłoszenia telefonicznego, średnio 1 raz w tygodniu

•

1 szt. kontenerów KP7 – odkrytych, metalowych - Wywóz na telefon – max do 12
godzin od zgłoszenia telefonicznego, średnio 1 raz w tygodniu

2

Wywóz nieczystości płynnych odbywać się będzie w ciągu 12 godzin od zgłoszenia
telefonicznego

3

Zleceniobiorca wstawi nieodpłatnie, do obsługi nieruchomości następujące ilości i rodzaje
pojemników na odpady medyczne i będzie je opróŜniał z częstotliwością:*
a

- 2 pojemniki 120 L wywóz na telefon - max do 12 godzin od zgłoszenia
telefonicznego, średnio 2 razy w tygodniu

b – 1 pojemnik 30L wywóz na telefon - max do 12 godzin od zgłoszenia telefonicznego,
średnio 1 raz w tygodniu
4 Zleceniobiorca wstawi nieodpłatnie, na okres obowiązywania niniejszej umowy, dwa 20L
pojemniki firmowe (z osprzętem) przystosowane do składowania odpadów chemicznych
i będzie je opróŜniał z częstotliwością ok. raz na kwartał – max do 12 godzin od
zgłoszenia telefonicznego
5 Dokładna lokalizacja obiektów ABW, których dotyczy umowa oraz terminy wywozu
odpadów zostaną podane podczas podpisywania umowy.
6 Zleceniobiorca zobowiązuje się do dostarczenia Zleceniodawcy, w terminie do 10 dnia po
odbiorze odpadów chemicznych, sprawozdań o ilości (masie) i rodzaju odebranych
odpadów z rozbiciem na poszczególne rodzaje („Karta Przekazania Odpadu”)*.
7 Jeśli ustalony dzień wywozu nieczystości jest dniem wolnym od pracy, wywóz
nieczystości nastąpi w pierwszym następnym dniu pracy.
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8 Strony dopuszczają okresowo moŜliwość
z nieruchomości wg cen ustalonych w § 3.

dodatkowego

wywozu

nieczystości

9 Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w całości,
a Zleceniobiorca nie będzie wnosił roszczeń z tytułu zmniejszenia ilości wywozu.
§5
1. NaleŜność za wykonaną usługę będzie rozliczana w okresach miesięcznych.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do regulowania naleŜności przelewem bankowym
w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury na rachunek Zleceniobiorcy w
………………………………………………………………………………………………
3. Świadczenie uznaje się za spełnione w dniu wystawienia dokumentu finansowego
(polecenia przelewu) oraz przekazania go do banku celem realizacji.
4. Zleceniodawca upowaŜnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przesyłania, wraz z fakturą, szczegółowego wykazu
dotyczącego wykonywanych zadań, zawierającego w szczególności: datę odbioru odpadu,
rodzaj pojemnika oraz jakiego obiektu Zleceniodawcy dotyczyła usługa.
6. Za niedotrzymanie terminu wywozu odpadów (zgodnie z zawartą umową), Zleceniobiorca
zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10% kosztu jednorazowego
opróŜnienia pojemnika*, kontenera*, wywozu 1 m3 nieczystości płynnych*, 1 kg odpadów
medycznych* lub 1 l odpadów chemicznych* – za kaŜdy dzień opóźnienia.
7. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie Zleceniobiorcy,
zapłaci on Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości szacunkowej
przedmiotu umowy brutto, co nie wyłącza moŜliwości dochodzenia naprawy szkody
w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.
§6
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do gromadzenia odpadów medycznych wyłącznie
w pojemnikach otrzymanych od Zleceniobiorcy.
2. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za pojemniki wstawione na teren
nieruchomości przez Zleceniobiorcę oraz wykorzystanie ich zgodnie z przeznaczeniem,
natomiast Zleceniobiorca odpowiada za stan techniczny i konserwację pojemników
3. Zleceniobiorca zobowiązuję się do wywoŜenia osobnymi samochodami odpadów
segregowanych i niesegregowanych.
§7
1. Zleceniobiorca przekaŜe Zleceniodawcy listę wszystkich pojazdów i pracowników
zatrudnionych przy wywozie odpadów z obiektów słuŜbowych Zleceniodawcy.
2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo doboru pracowników firmy Zleceniobiorcy
dokonujących odbioru odpadów.
3. O wszystkich zmianach, o których mowa w pkt. 1 i 2 Zleceniobiorca będzie niezwłocznie
informował Zleceniodawcę.

*

niepotrzebne skreślić
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§8
1. W przypadku niewywiązywania się przez Zleceniobiorcę z warunków umowy
Zleceniodawca zastrzega sobie moŜliwość rozwiązania umowy z dwutygodniowym
okresem wypowiedzenia. W takim przypadku Zleceniodawca zastrzega sobie moŜliwość
dochodzenia naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.
2. Zleceniodawca moŜe rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku utraty
przez Zleceniobiorcę zezwolenia na prowadzenie przedmiotowej działalności.
3. Zleceniodawca moŜe odstąpić od umowy w razie, gdy Zleceniobiorca opóźnia się
z podjęciem działań przewidzianych niniejszą umową i dotyczących wywozu odpadów o
24 godziny. W takich wypadkach uwaŜa się, Ŝe odstąpienie nastąpiło z winy
Zleceniobiorcy.
§9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozpatrywał Sąd właściwy dla
siedziby Zleceniodawcy.
§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz
dla Zleceniobiorcy 2 egzemplarze dla Zleceniodawcy.
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Odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz zmiana treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Warszawa,22.04.2009 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa wywozu odpadów komunalnych,
medycznych, chemicznych oraz ciekłych (nr sprawy 4/VIII/2009).
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) informuję, iŜ w dniu 16, 17 i 20 kwietnia
br. do zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego zamówienia. PoniŜej
przytaczam treść zapytań wraz z odpowiedziami.
Jednocześnie działając na mocy art. 38 ust. 4 ww. ustawy zamawiający wprowadza zmianę
treści s.i.w.z., w takim zakresie jaki wynika z treści udzielonych odpowiedzi.
Zapytanie z dnia 16.04.2009 r.
„ 1. Zgodnie z punktem 7 – c, d, e, f, g, h, i, naleŜy do oferty załączyć kopie decyzji na prowadzenie
działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydane na
podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poniewaŜ
w opisie przedmiotu zamówienia określono, iŜ odpady będą wywoŜone z Warszawy i okolic prosimy
o doprecyzowanie zapisu z jakich gmin poza Warszawą naleŜy załączyć stosowne zezwolenie.
2. Z uwagi na niestabilność cen we wszystkich gałęziach gospodarki, oraz planowany od nowego roku
wzrost opłat marszałkowskich za korzystanie ze środowiska, których wysokość ma wpływ na cenę
usługi prosimy o umieszczenie w umowie zapisu o moŜliwości wprowadzenia podwyŜki cen w związku
z podniesieniem opłat marszałkowskich, które nie są zaleŜne od Wykonawcy, oraz o moŜliwości
wprowadzania podwyŜki o wskaźnik wzrostu cen i towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym
przez GUS.”
Odpowiadając na zapytanie zamawiający informuje, iŜ:
Ad. 1.
odpady wywoŜone będą z nw. gmin
- grupa I i II - Warszawa, Wiązowna, Lesznowola;
- grupa III - Lesznowola,
- grupa IV - Warszawa, Wiązowna,
- grupa V – Warszawa.
W związku z powyŜszym naleŜy złoŜyć zezwolenia uprawniające do odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie następujących gmin: Warszawa,
Wiązowna, Lesznowola (dotyczy grupy I i II) oraz zezwolenie uprawniające do opróŜniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lesznowola
(dotyczy grupy III).
Ad. 2.
uwzględniając propozycję wykonawców § 3 ust. 7 istotnych postanowień umowy otrzymuje
brzmienie: „ Zleceniobiorca zobowiązuje się nie zmieniać ceny w czasie obowiązywania umowy, za
wyjątkiem wystąpienia zmiany wysokości podatków i opłat związanych z realizacją zamówienia
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oraz w przypadku wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego
przez Prezesa GUS przekraczającego 3 % w skali roku, licząc od miesiąca podpisania umowy,
w stopniu odpowiadającym tej zmianie.” Ponadto w § 3 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu
„ W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 7, wykonawca zobowiązany
jest powiadomić pisemnie zamawiającego o wzroście ceny co najmniej na 14 dni przed zmianą
ceny oraz wprowadzić obniŜenie ceny do 14 dni po złoŜeniu wniosku przez Zamawiającego
w przypadku zasadności wniosku.”
Zapytanie z dnia 17.04.2009 r.
1. dot. opisu przedmiotu zamówienia oraz § 4 ust 5 umowy – Czy Zamawiający mógłby uzupełnić
opis przedmiotu zamówienia o wykaz adresowy posesji z których będą wywoŜone odpady i zmienić
zapisy w umowie?
- Brak informacji o nazwie miejscowości z których będą wywoŜone odpady uniemoŜliwia
Wykonawcy ocenę czy spełnia on warunek posiadania zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych
wydawanych na podstawie ustawy z dn. 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach od właścicieli nieruchomości, czy teŜ nie,
- Brak pełnego wykazu adresowego z uwzględnieniem częstotliwości i rodzaju wywoŜonych
odpadów (harmonogramu wywozów) uniemoŜliwia równieŜ skalkulowanie rzetelnej
i konkurencyjnej ceny, natomiast nie wskazanie lokalizacji przez Zamawiającego moŜe być
traktowane jako naruszenie art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 1 PZP zwłaszcza, Ŝe nie są to dane
zastrzeŜone.
2. dot.grupy III – wywóz nieczystości płynnych- Jak naleŜy rozumieć określony przez zamawiającego
przedmiot zamówienia? Zakwalifikowanie przez Zamawiającego nieczystości płynnych pod kodem
20 03 04 jest błędne poniewaŜ, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 27 września
2001r w sprawie katalogu odpadów odpady oznaczone tym kodem to szlamy ze zbiorników
bezodpływowych słuŜących do gromadzenia nieczystości. Zgodnie z definicją odpadów
określanych nazwą nieczystości płynne - są to, ścieki odprowadzane do zbiorczej sieci
kanalizacyjnej lub czasowo gromadzone w szczelnych zbiornikach nie posiadających odpływu.
Nieczystości płynne nie posiadają kodu odpadów. W zezwoleniach wydawanych na ich odbiór
operuje się nazwą nieczystości płynnych. Prosimy o naniesienie zmiany.
3. dot. grupy I – wywóz odpadów komunalnych, segregowanych, surowcowych (mix-papier, szkło,
plastik, tworzywa sztuczne, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe)- Zamawiający
wymienił szeroką gamę odpadów zarówno opakowaniowych jak i niepopakowaniowych nadając
im poszczególne kody odnoszące się odpowiedniego rodzaju odpadów. Natomiast, w opisie
określającym szacunkowe ilości wywozu odpadów komunalnych, segregowanych, surowcowych,
Zamawiający uŜywa określenia mix- papier, szkło, plastik, tworzywa sztuczne, opakowania
z metali, opakowania wielomateriałowe), co sugeruje, Ŝe wymienione odpady będą gromadzone
łącznie w jednym pojemniku tzw. Miksie. JeŜeli takie jest załoŜenie zamawiającego to zgodnie
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 27 września 2001 r w sprawie katalogu odpadów,
oraz uchwałą Rady Miasta stołecznego warszawy z d. 22 czerwca 2006r. – odpady łącznie
gromadzone w jednym pojemniku są zakwalifikowane pod jednym kodem tj. 15 01 06 – zmieszane
odpady opakowaniowe. W związku z powyŜszym Zamawiający powinien Ŝądać stosownych
zezwoleń administracyjnych tylko na kod 15 01 06. Odebrane odpady z pojemników mix zostaną
doczyszczone i dopiero na tym etapie zostanie dokonany podział na poszczególne frakcje np.:
papier opakowaniowy z 20 i inne oraz to co nie jest papierem, a znalazło się w pojemniku tzw.
„Balast posortowniczy”.
Wymaganie od Wykonawcy odbierania odpadów z pojemników o kodach innych niŜ 15 01 06,
powinno być jasno zasugerowane w specyfikacji z określeniem ilości pojemników przeznaczonych
do gromadzenia poszczególnych frakcji oraz zagwarantowaniem w umowie płatności za ich
obsługę. Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.
4. § 4 ust. 1, 3 i 4 umowy – nieodpłatne udostępnienie pojemników moŜe mieć konsekwencje
podatkowe; sugerujemy zastąpienie słowa „nieodpłatnie” sformułowaniem „w ramach
wynagrodzenia umownego”;
5. § 4 ust 9 umowy – Zamawiający nie wskazał maksymalnego zakresu zmian ilości prac, co moŜe
prowadzić do nieopłacalności wywozu po cenach skalkulowanych dla cen skalkulowanych dla
większej ilości wywozów. Prosimy o uzupełnienie zapisów.
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6. § 8 ust. 1 umowy – moŜliwość rozwiązania umowy zawartej na czas określony w trybie ustawy
Prawo zamówień publicznych stoi w sprzeczności z zasada trwałości takich umów, wyraŜoną
w art. 142 PZP. Prosimy o zmianę zapisów.
7. § 8 ust. 3 umowy – w umowie nie określono w jakim terminie, liczonym od zaistnienia zdarzenia
uzasadniającego odstąpienie, Zamawiający moŜe skorzystać z prawa odstąpienia. Ponadto
zamawiający określił zbyt krótki czas reakcji, po którym Zamawiający moŜe odstąpić od umowy.
Prosimy o uzupełnienie i dokonanie zmian.
8. § 9 ust. 2 umowy - sugerujemy dodanie odesłania do ustawy – Prawo zamówień publicznych,
9. § 3 ust. 7 umowy – uwagi na niestabilność cen artykułów i usług we wszystkich dziedzinach
gospodarki, w tym takŜe planowany wzrost opłat marszałkowskich za korzystanie ze środowiska ,
których wysokość ma decydujący wpływ na cenę usługi ,trudno jest dokonać właściwej a zarazem
sprawiedliwej zarówno dla Zamawiającego jak i dla Wykonawcy, wyceny usługi będącej
przedmiotem zamówienia.
Z uwagi na powyŜsze prosimy o uzupełnienie umowy o :
- zapis dotyczący automatycznego uprawnienia Wykonawcy do wprowadzania podwyŜki cen
zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym przez GUS
jednakŜe nie częściej niŜ raz na kwartał,
- zapis dotyczący moŜliwości wprowadzenia podwyŜki cen w związku z podniesieniem opłat
marszałkowskich, które są nie zaleŜne od Wykonawcy.
- zapis dotyczący zmiany cen brutto usługi w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT”
Odpowiadając na zapytanie zamawiający informuje, iŜ:
Ad. 1.
odpady wywoŜone będą z nw. gmin
- grupa I i II – Warszawa (Mokotów, Ochota, Wola), Wiązowna, Lesznowola;
- grupa III - Lesznowola,
- grupa IV – Warszawa (Mokotów), Wiązowna,
- grupa V – Warszawa (Ochota);
w związku z powyŜszym naleŜy złoŜyć zezwolenia uprawniające do odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie następujących gmin: Warszawa,
Wiązowna, Lesznowola (dotyczy grupy I i II) oraz zezwolenie uprawniające do opróŜniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lesznowola
(dotyczy grupy III).
Informacja o częstotliwości wywozu odpadów zawarta jest w pkt. 5 s.i.w.z. oraz § 4 istotnych
postanowień umowy.
Zgodnie z § 4 ust. 5 istotnych postanowień umowy dokładna lokalizacja obiektów ABW, których
dotyczy umowa oraz terminy wywozu odpadów zostaną podane podczas podpisywania umowy;
Ad. 2
przedmiotem zamówienia w grupie III jest wywóz nieczystości ciekłych (bez kodu); zamawiający
w pkt. 6 ppkt. 1 lit. a) oraz pkt 7 ppkt. 1 lit. g) s.i.w.z. nie wskazał kodu odpadu, wymagając jedynie
posiadania i złoŜenia wraz z ofertą zezwolenia na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych wydanego na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.);
Ad. 3
przedmiotem zamówienia w grupie I są odpady komunalne surowcowe (w szczególności odpady
opakowaniowe: z papieru, z tektury, ze szkła bezbarwnego i kolorowego, z tworzyw sztucznych,
z metali, wielomateriałowe oraz nieopakowaniowe odpady z papieru i tektury, gromadzone
łącznie w jednym pojemniku), kod odpadu 15 01 06 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz.
1206);
Ad. 4
zgodnie z propozycją wykonawcy w § 4 ust. 1, 3 i 4 istotnych postanowień umowy słowo

3

„nieodpłatnie” zastąpiono sformułowaniem „w ramach wynagrodzenia umownego”;
Ad. 5
w § 4 ust. 9 wprowadzono zapis: „ Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania
zamówienia w wysokości nieprzekraczającej 20 % wartości umowy”;

Ad. 6.
w opinii zamawiającego zapis zawarty w § 8 ust. 1 istotnych postanowień umowy nie stoi
w sprzeczności z art. 142 ustawy Prawo zamówień publicznych, poniewaŜ znajduje on zastosowanie
jedynie w przypadku niewywiązywania się przez Zleceniobiorcę z warunków umowy;
Ad. 7
w § 8 ust. 3 istotnych postanowień umowy wprowadzono zapis: „Zleceniodawca moŜe odstąpić od
umowy w razie, gdy Zleceniobiorca opóźnia się z podjęciem działań przewidzianych niniejszą umową
i dotyczących wywozu odpadów o 48 godzin. Zleceniodawca moŜe skorzystać z prawa odstąpienia
od umowy w terminie 7 dni liczonym od dnia powstania opóźnienia”;
Ad. 8
w § 9 ust. 2 istotnych postanowień umowy zgodnie z propozycją wykonawcy dodano sformułowanie
„oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych”;
Ad. 9
uwzględniając propozycję wykonawców § 3 ust. 7 istotnych postanowień umowy otrzymuje
brzmienie: „ Zleceniobiorca zobowiązuje się nie zmieniać ceny w czasie obowiązywania umowy, za
wyjątkiem wystąpienia zmiany wysokości podatków i opłat związanych z realizacją zamówienia
oraz w przypadku wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego
przez Prezesa GUS przekraczającego 3 % w skali roku, licząc od miesiąca podpisania umowy, w
stopniu odpowiadającym tej zmianie.” Ponadto w § 3 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu „
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 7, wykonawca zobowiązany jest
powiadomić pisemnie zamawiającego o wzroście ceny co najmniej na 14 dni przed zmianą ceny
oraz wprowadzić obniŜenie ceny do 14 dni po złoŜeniu wniosku przez Zamawiającego
w przypadku zasadności wniosku”;
Zapytanie z dnia 20.04.2009 r.
„ W związku z tym ,Ŝe wg. mojej wiedzy nie ma na rynku pojemników medycznych o pojemności 120 l,
bardzo porszę o określenie czy akceptowalne dla Państwa byłoby podstawianie mniejszych
pojemników. Standardowo uŜywa się pojemników o pojemnościach: 1l, 2l, 5l, 10l, 30l, 60l.
Jednocześnie chciałbym zasugerować przemyślenie czy nie będą potrzebne mniejsze pojemniki, np.
1 lub 2 litry, by umieścić je w kaŜdym miejscu powstawania odpadów medycznych (gabinetach
lekarskich, laboratoriach itp.) i aby sposób postępowania z odpadami medycznymi był zgodny z Rozp.
Min. Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r.”
Odpowiadając na zapytanie zamawiający informuje, iŜ w grupie IV (wywóz odpadów medycznych)
dopuszcza w miejsce 2 pojemników o pojemności 120 litrów dostarczenie 4 pojemników
o pojemności 60 litrów.
Ponadto działając na mocy art. 38 ust. 4 ww. ustawy zamawiający wprowadza zmianę treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 6 ppkt. 1 lit. a) (dotyczy grupy IV) i w pkt. 7 ppkt. 1
lit. h) (dotyczy grupy IV) oraz zmienia brzmienie § 1, 3, 4, 5, 6 i 8 istotnych postanowień umowy.
Wszystkie wymienione powyŜej zmiany ujęte są w treści załączonej s.i.w.z. (po zmianach z dnia
22.04.2009 r.) i zostały zaznaczone kursywą oraz podkreślone.
Uprzejmie proszę o uwzględnienie tych zmian w przygotowywanych ofertach.
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Zamawiający w celu umoŜliwienia wprowadzenia powyŜszych zmian, działając na podstawie
art. 38 ust. 6 uPzp, przedłuŜa termin składania ofert do dnia 30 kwietnia 2009 r. do godz.1000 oraz
termin otwarcia ofert do dnia 30 kwietnia 2009 r. do godz. 1015 .
Załączniki:
- s.i.w.z wraz z załącznikami (po zmianie s.i.w.z z dnia 22.04.2009 r.)
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)
nr sprawy 4/VIII/2009
(po zmianie z dnia 22.04.2009 r.)
1. Nazwa i adres zamawiającego.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
00-993 Warszawa, ul. Rakowiecka 2A
adres do korespondencji
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno – Gospodarcze
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Samochodowa 5
02–652 Warszawa
tel.: 022 58 56 525 faks: 022 58 56 565
2. Tryb udzielenia zamówienia.
Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
3. Opis przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu odpadów:
- komunalnych, surowcowych (kod odpadu 15 01 06),
- komunalnych, niesegregowanych (kod odpadu 20 03 01),
- medycznych (kod odpadu 18 01 01 i 18 01 03*),
- chemicznych (kod odpadu 16 05 06*),
- ciekłych (brak kodu)
z terenu nieruchomości Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie i jej okolicach
(7 punktów w Warszawie i 2 punkty max. 30 km od centrum Warszawy).
Przedmiotowe zamówienie dzieli się na pięć grup.
W zaleŜności od rodzaju grupy odpady wywoŜone będą z następujących miejsc:
- grupa I i II – odpady z terenu nieruchomości Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
w Warszawie i jej okolicach (Warszawa – Mokotów, Ochota, Wola, gminy: Wiązowna
i Lesznowla);
- grupa III – odpady z terenu nieruchomości Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w okolicy
Warszawy (gmina Lesznowola);
- grupa IV - odpady z terenu nieruchomości Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie
i jej okolicy (Warszawa – Mokotów, gmina Wiązowna);
- grupa V - odpady z terenu nieruchomości Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie
(Warszawa – Ochota).
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Szacunkowe ilości wywozu odpadów w trakcie trwania umowy:
 grupa I – wywóz odpadów komunalnych, surowcowych (w szczególności, odpady opakowaniowe:
z papieru, z tektury, ze szkła bezbarwnego i kolorowego, z tworzyw sztucznych, z metali,
wielomateriałowe oraz nieopakowaniowe odpady z papieru i tektury, gromadzone łącznie w
jednym pojemniku)
- 830 sztuk pojemników 1100 litrowych,
- 520 sztuk pojemników 120 litrowych,
- 620 sztuk kontenerów KP 7 (7 m3);
 grupa II – wywóz odpadów komunalnych, niesegregowanych (pozostałych)
- 730 sztuk pojemników 1100 litrowych,
- 935 sztuk pojemników 120 litrowych,
- 100 sztuk kontenerów KP 7 (7 m3);
 grupa III – wywóz nieczystości ciekłych
- 800 m3 z dwóch zbiorników o pojemności 30 m3 ;
 grupa IV – wywóz odpadów medycznych
- 600 kg z pojemników o pojemności 120 (albo 60) i 30 litrów;
 grupa V – wywóz odpadów chemicznych
- 100 litrów z pojemników o pojemności 20 litrów.
2) Oznaczenie wg CPV:
90512000-9 – usługi transportu odpadów
90513200-8 – usługi wywozu stałych odpadów miejskich
90513500-1 – usługi uzdatniania oraz wywozu cieczy ściekowych
90520000-8 – usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych
i niebezpiecznych
3) Zamawiający wymaga, aby wywóz nieczystości odbywał się zgodnie z wymogami sanitarno –
epidemiologicznymi.
4) Wykonawca gwarantuje w ramach wynagrodzenia umownego wyposaŜenie nieruchomości
w pojemniki/ kontenery w miejscach wskazanych przez zamawiającego, w ilości:
 grupa I - wywóz odpadów komunalnych, surowcowych (w szczególności, odpady opakowaniowe:
z papieru, z tektury, ze szkła bezbarwnego i kolorowego, z tworzyw sztucznych, z metali,
wielomateriałowe oraz nieopakowaniowe odpady z papieru i tektury, gromadzone łącznie w
jednym pojemniku)
- 8 sztuk pojemników o pojemności 1100 litrów – zamykanych, metalowych lub plastikowych,
- 5 sztuk pojemników o pojemności 120 litrów,
- 6 sztuk kontenerów KP 7 – odkrytych, metalowych;
 grupa II - wywóz odpadów komunalnych, niesegregowanych (pozostałych)
- 7 sztuk pojemników o pojemności 1100 litrów – zamykanych, metalowych lub plastikowych,
- 9 sztuk pojemników o pojemności 120 litrów,
- 1 sztuka kontenera KP 7 – odkryty, metalowy;
 grupa IV - wywóz odpadów medycznych
- 2 sztuki pojemników na odpady medyczne, o pojemności 120 litrów albo 4 sztuki pojemników
na odpady medyczne o pojemności 60 litrów - szczelnie zamykane,
- 1 sztuka pojemnika na odpady medyczne, o pojemności 30 litrów – szczelnie zamykany;
 grupa V - wywóz odpadów chemicznych
- 2 sztuki pojemników na odpady chemiczne o pojemności 20 litrów – szczelnie zamykane.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w wysokości
nieprzekraczającej 20 % wartości umowy.
6) Dopuszcza się okresowo zwiększenie częstotliwości wywozu nieczystości z nieruchomości dla
których ustalono tygodniowy cykl ich wywozu.
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4. Opis części zamówienia, jeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz
informacja o dopuszczeniu ofert wariantowych.
1) Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych na poszczególne grupy. KaŜda
grupa będzie rozpatrywana oddzielnie.
2) Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych i wymaga złoŜenia oferty zgodnej
z przedmiotem zamówienia, określonym w pkt. 3 niniejszej s.i.w.z. oraz w załączniku nr 1.
5. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
 grupa I – od dnia podpisania umowy do 30.06.2011 r.,
 pozostałe grupy (II – V) – od 01.07.2009 r. do 30.06.2011 r.
Wywóz nieczystości odbywał się będzie w ww. terminie, w następujących cyklach:
 grupa I - wywóz odpadów komunalnych, surowcowych (w szczególności, odpady opakowaniowe:
z papieru, z tektury, ze szkła bezbarwnego i kolorowego, z tworzyw sztucznych, z metali,
wielomateriałowe oraz nieopakowaniowe odpady z papieru i tektury, gromadzone łącznie
w jednym pojemniku)
pojemniki
1100 litrów
pojemniki
120 litrów
kontenery
KP 7 (7 m3);

wywóz na telefon (w ciągu 12 – tu godzin od zgłoszenia telefonicznego),
średnio 1 x w tygodniu
wywóz na telefon (w ciągu 12 – tu godzin od zgłoszenia telefonicznego),
średnio 1 x w tygodniu
wywóz na telefon (w ciągu 12 – tu godzin od zgłoszenia telefonicznego),
średnio 1 x w tygodniu

 grupa II - wywóz odpadów komunalnych, nie segregowanych (pozostałych)
pojemniki
1100 litrów
pojemniki
120 litrów
kontenery
KP 7 (7 m3);

wywóz na telefon (w ciągu 12 – tu godzin od zgłoszenia telefonicznego),
średnio 1 x w tygodniu
wywóz na telefon(w ciągu 12 – tu godzin od zgłoszenia telefonicznego),
średnio 1 x w tygodniu
wywóz na telefon (w ciągu 12 – tu godzin od zgłoszenia telefonicznego),
średnio 1 x w tygodniu

 grupa III – wywóz nieczystości ciekłych
nieczystości
ciekłe

wywóz na telefon (w ciągu 12 – tu godzin od zgłoszenia telefonicznego)

 grupa IV - wywóz odpadów medycznych
pojemniki
120 litrów albo
60 litrowe
pojemnik
30 litrów

wywóz na telefon (w ciągu 12 – tu godzin od zgłoszenia telefonicznego),
średnio 2 x w tygodniu
wywóz na telefon (w ciągu 12 – tu godzin od zgłoszenia telefonicznego),
średnio 1 x w tygodniu

 grupa V - wywóz odpadów chemicznych
pojemniki
20 litrów

wywóz na telefon (w ciągu 12 – tu godzin od zgłoszenia telefonicznego),
1 x na kwartał
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6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
1) Zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp o udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a w szczególności:
- posiadają zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(dotyczy gmin: Warszawa, Wiązowna, Lesznowola) wydane na podstawie ustawy z dnia 13
września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz.
2008 z późn. zm.), kod odpadu 15 01 06 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206)
– dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę I,
- posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów innych
niŜ niebezpieczne wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), kod odpadu 15 01 06 – zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów - dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę I,
- posiadają zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(dotyczy gmin: Warszawa, Wiązowna, Lesznowola) wydane na podstawie ustawy z dnia
13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kod odpadu 20 03 01 –
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów – dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę II,
- posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów innych
niŜ niebezpieczne wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, kod
odpadu 20 03 01 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001
r. w sprawie katalogu odpadów – dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę II,
- posiadają zezwolenie na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych (dotyczy gminy Lesznowola) wydane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dotyczy wykonawców składających ofertę
na grupę III,
- posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, kod
odpadu 18 01 03* – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września
2001 r. w sprawie katalogu odpadów oraz zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie transportu odpadów innych niŜ niebezpieczne, kod odpadu 18 01 01– dotyczy
wykonawców składających ofertę na grupę IV,
-posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, kod
odpadu 16 05 06*– zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września
2001 r. w sprawie katalogu odpadów – dotyczy wykonawców składających ofertę na
grupę V,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia, a w szczególności dysponują pojemnikami i kontenerami na odpady w rodzaju
i ilościach podanych w pkt. 3 ppkt 4) s.i.w.z. – odpowiednio dla poszczególnych grup;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2) Spełnianie warunków oceniane będzie „spełnia”- „nie spełnia”.
7. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
1) Na potwierdzenie spełniania wymagań, o których mowa w ww. pkt. 6 ppkt 1 wykonawca musi
przedłoŜyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 uPzp - zgodnie
z załącznikiem nr 2 do s.i.w.z.;
b) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
uPzp - zgodnie z załącznikiem nr 2 do s.i.w.z.
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2)

c) zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (dotyczy gmin:
Warszawa, Wiązowna, Lesznowola) wydane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn.
zm.), kod odpadu 15 01 06 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27
września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206) –
dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę I;
d) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów innych niŜ
niebezpieczne wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), kod odpadu 15 01 06 zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów - dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę I;
e) zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (dotyczy gmin:
Warszawa, Wiązowna, Lesznowola) wydane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kod odpadu 20 03 01 – zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów – dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę II;
f) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów innych niŜ
niebezpieczne wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, kod
odpadu 20 03 01 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001
r. w sprawie katalogu odpadów – dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę II,
g) zezwolenie na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
(dotyczy gminy Lesznowola) wydane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dotyczy wykonawców składających ofertę
na grupę III;
h) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych
wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, kod odpadu 18 01 03* –
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów – dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę IV;
i) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych
wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, kod odpadu 16 05 06* –
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów – dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę V;
j) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
k) oświadczenie o dysponowaniu pojemnikami i kontenerami na odpady w rodzaju i ilościach
podanych w pkt. 3 ppkt. 4) s.i.w.z. odpowiednio dla poszczególnych grup – zgodnie
z załącznikiem nr 3 do s.i.w.z.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 7 ppkt 1 lit c) - j) s.i.w.z. naleŜy złoŜyć w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność przez wykonawcę, tzn. przez osobę(-y) upowaŜnioną(-e) do
reprezentowania firmy wymienioną(-e) w rejestrze handlowym (Krajowym Rejestrze Sądowym,
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) lub przez upowaŜnionego przedstawiciela
wykonawcy (wymagane jest pełnomocnictwo w formie pisemnej, w oryginale).

8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz sposobie
przekazywania oświadczeń i dokumentów:
W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane będą pisemnie lub za pomocą faksu. Numer faksu zamawiającego: 022 58 56 565.
9. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami.
Magdalena Bok

nr tel. 022 58 56 308

10. Termin związania ofertą.
1) Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
2) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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11. Opis sposobu przygotowania oferty.
1)

Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
2) KaŜdy wykonawca przedłoŜy tylko jedną ofertę.
3) Oferta winna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną
czytelną techniką w sposób trwały, wg formularza oferty - załącznika nr 1.
4) Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę(-y) uprawnioną(-e)
do reprezentowania firmy, wymienioną(-e) w rejestrze handlowym firmy (wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej) lub przez upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy (wymagane
jest dołączenie do oferty pełnomocnictwa w formie pisemnej, w oryginale)
5) Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie 7 s.i.w.z.
6) Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złoŜone wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez wykonawcę.
7) Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
co do których wykonawca zastrzegł, nie później niŜ w terminie składania ofert, Ŝe nie mogą być
one udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘNIAĆ – TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA” i załączone jako odrębna część nie złączona z jawną częścią oferty
w sposób trwały.
8) Strony oferty powinny być ponumerowane, miejsca, w których wykonawca wniósł poprawki
winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
9) Wykonawca winien umieścić ofertę w zaklejonej kopercie, która:
a) będzie zaadresowana na adres zamawiającego:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Wydział Zamówień Publicznych
02-652 Warszawa, ul. Samochodowa 5
b) będzie posiadać oznaczenie: ,,Oferta na wywóz odpadów komunalnych, medycznych,
chemicznych oraz ciekłych – nr sprawy 4/VIII/2009” oraz ,,Proszę nie otwierać przed
posiedzeniem komisji”. (W przypadku braku tych oznaczeń lub niewłaściwego
zaadresowania koperty, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego
powodu zdarzenia np.: omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia,
a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – za jej nie otwarcie w trakcie
sesji otwarcia ofert).
10) Poza oznaczeniami podanymi powyŜej, koperta winna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby
moŜna było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
11) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1) Ofertę naleŜy złoŜyć w Wydziale Zamówień Publicznych Biura Administracyjno Gospodarczego ABW, 02 - 652 Warszawa ul. Samochodowa 5 w Biurze Przepustek.
2) Termin składania ofert upływa dnia 30.04.2009 r. o godz. 1000.
3) W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpłynięcia oferty do zamawiającego.
4) Oferta złoŜona po terminie, zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
5) Oferty zostaną otwarte w dniu 30.04.2009 r. o godz. 1015 w Wydziale Zamówień Publicznych BAG
ABW, w Warszawie przy ul. Samochodowej 5 (sala konferencyjna).
6) W celu uczestniczenia w otwarciu ofert, naleŜy zgłosić się, co najmniej 15 minut przed
wyznaczonym terminem otwarcia ofert na Biuro Przepustek z dokumentem toŜsamości.
13. Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Sposób wyliczenia ceny oferty przedstawia załącznik nr 1 – formularz oferty.
2) Przez cenę oferty naleŜy rozumieć sumę wartości brutto wszystkich pozycji w danej grupie.
3) Przy obliczaniu ceny oferty naleŜy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia oraz podatek VAT.
4) Cena oferty musi być wyraŜona w złotych polskich.
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14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1) Oferty wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego i które nie podlegają odrzuceniu, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie
z poniŜszymi kryteriami.
2) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty (100%). Wykonawca, który zaproponuje
najniŜszą cenę uzyska 100 punktów.
3) Liczba punktów moŜliwa do uzyskania w kryterium cena zostanie wyliczona wg wzoru:

C=

C min
× 100 pkt
C bad

gdzie:
C - liczba punktów moŜliwa do uzyskania w kryterium cena,
Cmin -najniŜsza cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cbad - cena oferty badanej nieodrzuconej.
4) Zamawiający wybiera ofertę, która uzyska najwyŜszą ilość punktów (100 pkt).
15. Informacja o formalnościach, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1) Zawarcie umowy z wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty.
2) O terminie i miejscu podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę w trybie roboczym.
3) Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŜeli
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera
załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień
publicznych „Środki ochrony prawnej”.
18. Podwykonawcy
Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, która zostanie
powierzona podwykonawcom.
19. Integralną częścią niniejszej specyfikacji są nw. załączniki:
1) załącznik nr 1 - formularz oferty (po zmianie s.i.w.z z dnia 22.04.2009 r.),
2) załącznik nr 2 - formularz oświadczeń, o których mowa w pkt. 7 ppkt 1 a i b,
3) załącznik nr 3 – oświadczenie o dysponowaniu pojemnikami oraz kontenerami na odpady,
o którym mowa w pkt. 7 ppkt 1 k),
4) załącznik nr 4 - istotne postanowienia umowy (po zmianie s.i.w.z z dnia 22.04.2009)
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Załącznik nr 1 do s.i.w.z. (po zmianie s.i.w.z z dnia 22.04 2009r.
Nr sprawy 4/VIII/2009
FORMULARZ OFERTY
Składając w imieniu
....................................................................................................................................................................
(nazwa firmy wykonawcy lub pieczątka firmowa)

ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa wywozu odpadów komunalnych, medycznych,
chemicznych oraz ciekłych z terenu nieruchomości Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
w Warszawie i jej okolicach (max 30 km od centrum Warszawy), oferujemy realizację zamówienia
zgodnie z poniŜszymi cenami:
 GRUPA I – wywóz odpadów komunalnych, surowcowych (w szczególności, odpady
opakowaniowe: z papieru, z tektury, ze szkła bezbarwnego i kolorowego, z tworzyw sztucznych,
z metali, wielomateriałowe oraz nieopakowaniowe odpady z papieru i tektury, gromadzone łącznie
w jednym pojemniku)

Lp.

Rodzaj usługi

Szacunkowa
ilość odpadów

1.

wywóz odpadów z pojemników 1100 l

830 pojemników

2.

wywóz odpadów z pojemników 120 l

520 pojemników

3.

wywóz odpadów z kontenerów KP 7
(7 m3)

620 pojemników

Cena za 1 pojemnik
(brutto)

Wartość usługi
brutto w PLN

Cena oferty brutto*
* Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz podatek VAT.

 GRUPA II – wywóz odpadów komunalnych, niesegregowanych (pozostałych)
Lp.

Rodzaj usługi

Szacunkowa
ilość odpadów

1.

wywóz odpadów z pojemników 1100 l

730 pojemników

2.

wywóz odpadów z pojemników 120 l

935 pojemników

3.

wywóz odpadów z kontenerów KP 7
(7 m3)

100 pojemników

Cena za 1 pojemnik
(brutto)

Wartość usługi
brutto w PLN

Cena oferty brutto*
* Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz podatek VAT.

 GRUPA III – wywóz nieczystości ciekłych
Lp.

Rodzaj usługi

Szacunkowa
ilość

1.

wywóz nieczystości ciekłych z dwóch
zbiorników o pojemności 30 m3

800 m3

Cena za 1 m3
(brutto)

Wartość usługi
brutto w PLN

Cena oferty brutto*
* Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz podatek VAT.
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 GRUPA IV – wywóz odpadów medycznych
Lp.
1.

Rodzaj usługi
wywóz odpadów medycznych
z pojemników 30 l i 120 l albo 60 l.

Szacunkowa
ilość odpadów

Cena za 1 kg
(brutto)

Wartość usługi
brutto w PLN

600 kg
Cena oferty brutto*

* Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz podatek VAT.

GRUPA V – wywóz odpadów chemicznych
Lp.
1.

Rodzaj usługi
wywóz odpadów chemicznych
z pojemników 20 l

Szacunkowa
ilość odpadów

Cena za 1 l (brutto)

Wartość usługi
brutto w PLN

100 l
Cena oferty brutto*

* Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz podatek VAT.

1.

Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w wymaganym terminie tj.:
a) grupa I – od dnia podpisania umowy do 30.06.2011 r.,
b) pozostałe grupy (II - V) – od 01.07.2009 r. do 30.06.2011 r.

2.

Warunki płatności – przelew w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury. NaleŜność
za wykonaną usługę będzie rozliczana w okresach miesięcznych.

3.

W przypadku dokonania wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy
w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

4.

Osobami upowaŜnionymi do podpisania umowy są:
_________________________________________
_________________________________________

5.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

6.

Akceptujemy wszystkie postanowienia zamawiającego określone w s.i.w.z.

7.

Oferta (wraz z załącznikami) zawiera .......stron ponumerowanych w kolejności.

Załącznikami do oferty są:
- oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp,
- oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowaniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 uPzp,
- zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (dotyczy gmin: Warszawa,
Wiązowna, Lesznowola) wydane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), kod odpadu 15 01 06 – zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.
z 2001 r., Nr 112, poz. 1206) – dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę I;
- zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów innych niŜ niebezpieczne wydane na
podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), kod
odpadu 15 01 06 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów - dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę I;
- zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (dotyczy gmin: Warszawa,
Wiązowna, Lesznowola) wydane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości

2

-

-

-

-

-

i porządku w gminach, kod odpadu 20 03 01 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27
września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę II,
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów innych niŜ niebezpieczne wydane na
podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, kod odpadu 20 03 01 – zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – dotyczy wykonawców
składających ofertę na grupę II,
zezwolenie na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (dotyczy gminy
Lesznowola) wydane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach – dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę III;
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, kod odpadu 18 01 03* – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – dotyczy wykonawców składających
ofertę na grupę IV;
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, kod odpadu 16 05 06* – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – dotyczy wykonawców składających
ofertę na grupę V;
oświadczenie o dysponowaniu pojemnikami i kontenerami na odpady w rodzaju i ilościach podanych w pkt. 3
ppkt. 4) s.i.w.z. odpowiednio dla poszczególnych grup;
aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

.......................................................................................
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do s.i.w.z.
Nr sprawy: 4/VIII/2009

___________________ dnia _____________ .2009 r.
pieczątka firmowa wykonawcy

OŚWIA DCZE NIA
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu firmy:
__________________________________________________________________________________________
(podać nazwę firmy)
oświadczamy Ŝe zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1.
posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
2.
posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3.
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4.
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, który
mówi, Ŝe z postępowania wyklucza się:
 wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, jeŜeli
szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania,
 wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
 wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego,
 spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego,
 spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego,
 spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1
pkt 1-3,
 wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
 wykonawców, którzy złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
 wykonawców, którzy nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜone dokumenty zawierały błędy,
z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3,
 wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą,
lub nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą.
__________________________________________
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3 do s.i.w.z.
Nr sprawy 4/VIII/2009

_____________________ dnia __________ 2009 r.

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu firmy:

____________________________________________________________________________
(podać nazwę firmy)

oświadczamy, Ŝe dysponujemy pojemnikami oraz kontenerami na odpady w rodzaju i ilościach
podanych w pkt. 3 ppkt. 4) siwz odpowiednio dla poszczególnych grup.

_________________________________________
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 4 siwz
Nr sprawy 11/VIII/2007

Załącznik nr 4 do s.i.w.z.
(po zmianie s.i.w.z z dnia 22.04.2009 r.)
Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wywóz przez Zleceniobiorcę zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112,
poz.1206)
- odpadów komunalnych, surowcowych (kod odpadu 15 01 06)*,
- odpadów komunalnych, niesegregowanych (kod odpadu 20 03 01)*,
- odpadów ciekłych*,
- odpadów medycznych (kod odpadu 18 01 01 i 18 01 03*)*,
- odpadów chemicznych (kod odpadu 16 05 06*)*,
z terenu nieruchomości Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie i jej okolicach
(gmina Lesznowola i Wiązowna*).
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony ………………
§2
Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie
działalności (koncesje, decyzje, zezwolenia) objętej umową oraz, Ŝe będzie postępował zgodnie
z obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zmianami).
§3
1

2

3
4
5
6
7

8

Koszt jednorazowego opróŜnienia pojemnika z odpadami komunalnymi, surowcowymi
(w szczególności, odpady opakowaniowe: z papieru, z tektury, ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
z tworzyw sztucznych, z metali, wielomateriałowe oraz nieopakowaniowe odpady z papieru i
tektury, gromadzone łącznie w jednym pojemniku) strony ustalają na kwotę*:
a pojemnik 120 l
- _____ zł. brutto
b pojemnik 1100 l
- _____ zł brutto
c kontener KP-7
- _____ zł. brutto
Koszt jednorazowego opróŜnienia pojemnika z odpadami niesegregowanymi – strony ustalają na
kwotę*:
a pojemnik 120 l
- _____ zł. brutto
b pojemnik 1100 l
- _____ zł brutto
c kontener KP-7
- _____ zł. brutto
Koszt wywozu i m3 nieczystości ciekłych strony ustalają na kwotę ______zł brutto*
Koszt wywozu 1 kg odpadów medycznych strony ustalają na kwotę ______ zł brutto*.
Koszt wywozu 1 l odpadów chemicznych strony ustalają na kwotę ______ zł brutto*.
Szacunkowa wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi ______ zł brutto.
Zleceniobiorca zobowiązuje się nie zmieniać ceny w czasie obowiązywania umowy, za wyjątkiem
wystąpienia zmiany wysokości podatków i opłat związanych z realizacją zamówienia oraz
w przypadku wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez
Prezesa GUS przekraczającego 3% w skali roku, licząc od miesiąca podpisania umowy, w stopniu
odpowiadającym tej zmianie.
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 7, Zleceniobiorca zobowiązany jest
powiadomić pisemnie Zleceniodawcę o wzroście ceny co najmniej na 14 dni przed zmianą ceny
oraz wprowadzić obniŜenie ceny do 14 dni po złoŜeniu wniosku przez Zleceniodawcę w przypadku
zasadności wniosku.
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§4
1

Zleceniobiorca wstawi w ramach wynagrodzenia umownego do obsługi nieruchomości
następujące ilości i rodzaje pojemników na odpady komunalne odpowiednio oznaczone według
ich przeznaczenia i będzie je opróŜniał z częstotliwością*:
a

b

Odpady komunalne, surowcowe :
•

8 szt. pojemników o pojemności 1100 L – zamykanych, metalowych lub plastikowych Wywóz na telefon – max do 12 godzin od zgłoszenia telefonicznego, średnio 1 raz
w tygodniu

•

5 szt. pojemników o pojemności 120 L - Wywóz na telefon – max do 12 godzin od
zgłoszenia telefonicznego, średnio 1 raz
w tygodniu

•

6 szt. kontenerów KP7 – odkrytych, metalowych - Wywóz na telefon – max do 12 godzin
od zgłoszenia telefonicznego, średnio 1 raz w tygodniu

Odpady niesegregowane:
•

7 szt. pojemników o pojemności 1100 L – zamykanych, metalowych lub plastikowych Wywóz na telefon – max do 12 godzin od zgłoszenia telefonicznego, średnio 1 raz w
tygodniu

•

9 szt. pojemników o pojemności 120 L - Wywóz na telefon – max do 12 godzin od
zgłoszenia telefonicznego, średnio 1 raz w tygodniu

•

1 szt. kontenerów KP7 – odkrytych, metalowych - Wywóz na telefon – max do 12 godzin
od zgłoszenia telefonicznego, średnio 1 raz w tygodniu

2

Wywóz nieczystości ciekłych odbywać się będzie w ciągu 12 godzin od zgłoszenia telefonicznego

3

Zleceniobiorca wstawi w ramach wynagrodzenia umownego do obsługi nieruchomości
następujące ilości i rodzaje pojemników na odpady medyczne i będzie je opróŜniał
z częstotliwością:*
a

- 2 pojemniki 120 L albo 4 pojemniki o pojemności 60 L wywóz na telefon - max do 12
godzin od zgłoszenia telefonicznego, średnio 2 razy w tygodniu

b

– 1 pojemnik 30L wywóz na telefon - max do 12 godzin od zgłoszenia telefonicznego, średnio
1 raz w tygodniu

4

Zleceniobiorca wstawi w ramach wynagrodzenia umownego, na okres obowiązywania niniejszej
umowy, dwa 20L pojemniki firmowe (z osprzętem) przystosowane do składowania odpadów
chemicznych i będzie je opróŜniał z częstotliwością ok. raz na kwartał – max do 12 godzin od
zgłoszenia telefonicznego.

5

Dokładna lokalizacja obiektów ABW, których dotyczy umowa oraz terminy wywozu odpadów
zostaną podane podczas podpisywania umowy.

6

Zleceniobiorca zobowiązuje się do dostarczenia Zleceniodawcy, w terminie do 10 dnia po
odbiorze odpadów chemicznych, sprawozdań o ilości (masie) i rodzaju odebranych odpadów
z rozbiciem na poszczególne rodzaje („Karta Przekazania Odpadu”)*.

7

Jeśli ustalony dzień wywozu nieczystości jest dniem wolnym od pracy, wywóz nieczystości
nastąpi w pierwszym następnym dniu pracy.

8

Strony dopuszczają okresowo zwiększenie częstotliwości wywozu nieczystości z nieruchomości
wg cen ustalonych w § 3.

9

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w wysokości
nieprzekraczającej 20% wartości umowy.
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§5
1. NaleŜność za wykonaną usługę będzie rozliczana w okresach miesięcznych.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do regulowania naleŜności przelewem bankowym
w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury na rachunek Zleceniobiorcy w
………………………………………………………………………………………………
3. Świadczenie uznaje się za spełnione w dniu wystawienia dokumentu finansowego (polecenia
przelewu) oraz przekazania go do banku celem realizacji.
4. Zleceniodawca upowaŜnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przesyłania, wraz z fakturą, szczegółowego wykazu
dotyczącego wykonywanych zadań, zawierającego w szczególności: datę odbioru odpadu, rodzaj
pojemnika oraz jakiego obiektu Zleceniodawcy dotyczyła usługa.
6. Za niedotrzymanie terminu wywozu odpadów (zgodnie z zawartą umową), Zleceniobiorca zapłaci
Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10% kosztu jednorazowego opróŜnienia pojemnika*,
kontenera*, wywozu 1 m3 nieczystości ciekłych*, 1 kg odpadów medycznych* lub 1 l odpadów
chemicznych* – za kaŜdy dzień opóźnienia.
7. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie Zleceniobiorcy, zapłaci on
Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości szacunkowej przedmiotu umowy brutto,
co nie wyłącza moŜliwości dochodzenia naprawy szkody w pełnej wysokości na zasadach
ogólnych.
§6
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do gromadzenia
w pojemnikach otrzymanych od Zleceniobiorcy.

odpadów

medycznych

wyłącznie

2. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za pojemniki wstawione na teren nieruchomości
przez Zleceniobiorcę oraz wykorzystanie ich zgodnie z przeznaczeniem, natomiast Zleceniobiorca
odpowiada za stan techniczny i konserwację pojemników
3. Zleceniobiorca zobowiązuję się do wywoŜenia osobnymi samochodami odpadów komunalnych,
surowcowych i niesegregowanych.
§7
1. Zleceniobiorca przekaŜe Zleceniodawcy listę wszystkich pojazdów i pracowników zatrudnionych
przy wywozie odpadów z obiektów słuŜbowych Zleceniodawcy.
2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo doboru pracowników firmy Zleceniobiorcy dokonujących
odbioru odpadów.
3. O wszystkich zmianach, o których mowa w pkt. 1 i 2 Zleceniobiorca będzie niezwłocznie
informował Zleceniodawcę.
§8
1. W przypadku niewywiązywania się przez Zleceniobiorcę z warunków umowy oraz w przypadku
nie akceptacji przez Zleceniodawcę wzrostu cen, o którym mowa w § 3 ust. 7 Zleceniodawca
zastrzega sobie moŜliwość rozwiązania umowy z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.
W takim przypadku Zleceniodawca zastrzega sobie moŜliwość dochodzenia naprawienia wynikłej
z tego tytułu szkody.
2. Zleceniodawca moŜe rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku utraty przez
Zleceniobiorcę zezwolenia na prowadzenie przedmiotowej działalności.

3

3. Zleceniodawca moŜe odstąpić od umowy w razie, gdy Zleceniobiorca opóźnia się z podjęciem
działań przewidzianych niniejszą umową i dotyczących wywozu odpadów o 48 godzin.
Zleceniodawca moŜe skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie 7 dni liczonym od dnia
powstania opóźnienia. W takich wypadkach uwaŜa się, Ŝe odstąpienie nastąpiło z winy
Zleceniobiorcy.
§9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozpatrywał Sąd właściwy dla siedziby
Zleceniodawcy.
§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących
dla Zleceniobiorcy 2 egzemplarze dla Zleceniodawcy.

*

egzemplarzach,

1

egzemplarz

niepotrzebne skreślić
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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 104308-2009 z dnia 2009-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu odpadów: - komunalnych, segregowanych (kod odpadu
15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15, 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 20 01 01, 20 01 02,
20 01 39, 20 01 40), - komunalnych,...
Termin składania ofert: 2009-04-24
Numer ogłoszenia: 117696 - 2009; data zamieszczenia: 23.04.2009
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 104308 - 2009 data 15.04.2009 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Administracyjno-Gospodarcze, ul. Rakowiecka
2A, 00-993 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0 22 58 56 525, fax. 0 22 58 56 565.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który naleŜy zmienić:

•
•

•

•
•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu odpadów: - komunalnych, segregowanych (kod
odpadu 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15, 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39,
20 01 40), - komunalnych, niesegregowanych (kod odpadu 20 03 01), - medycznych, (kod odpadu 18 01 01 i 18 01
03), - chemicznych (kod odpadu 16 05 06), - ciekłych (kod odpadu 20 03 04) z terenu nieruchomości Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie i jej okolicach (7 punktów w Warszawie i 2 punkty max. 30 km od
centrum Warszawy). Przedmiotowe zamówienie dzieli się na pięć grup...
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu odpadów: - komunalnych,
surowcowych (kod odpadu 15 01 06) - komunalnych, niesegregowanych (kod odpadu 20 03 01), - medycznych, (kod
odpadu 18 01 01 i 18 01 03*), - chemicznych (kod odpadu 16 05 06*), - ciekłych z terenu nieruchomości Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie i jej okolicach (7 punktów w Warszawie i 2 punkty max. 30 km od
centrum Warszawy). Przedmiotowe zamówienie dzieli się na pięć grup.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2..
W ogłoszeniu jest: Zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp o udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień, a w szczególności: - posiadają zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości wydane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), kod odpadu 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15
01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206) - dotyczy
wykonawców składających ofertę na grupę I, - posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu
odpadów innych niŜ niebezpieczne wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007
r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), kod odpadu 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15
01 09, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września
2001 r. w sprawie katalogu odpadów - dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę I, - posiadają zezwolenie na
odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kod odpadu 20 03 01 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów - dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę II, posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów innych niŜ niebezpieczne wydane na
podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, kod odpadu 20 03 01 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów - dotyczy wykonawców składających ofertę na
grupę II, - posiadają zezwolenie na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
wydane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dotyczy
wykonawców składających ofertę na grupę III, - posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, kod odpadu
18 01 01 i 18 01 03 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów - dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę IV, - posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
kod odpadu 16 05 06 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów - dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę V, b)posiadają niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub
przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia, a w szczególności dysponują pojemnikami i kontenerami na odpady w rodzaju i ilościach

•

podanych w pkt. 3 ppkt 4) s.i.w.z. -odpowiednio dla poszczególnych grup; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia. Spełnianie warunków oceniane będzie: spełnia- nie spełnia.. Informacja o oświadczeniach i dokumentach,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi przedłoŜyć wraz z ofertą następujące
oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 uPzp; b)
oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 uPzp; c) zezwolenie na
odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), kod odpadu 15 01 01,
15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40 - zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr
112, poz. 1206) - dotyczy wykonawców składających ofertę na I grupę; d) zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie transportu odpadów innych niŜ niebezpieczne wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), kod odpadu 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01
05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów - dotyczy wykonawców składających ofertę na
grupę I; e) zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydane na podstawie ustawy z
dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kod odpadu 20 03 01 - zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów - dotyczy
wykonawców składających ofertę na grupę II; f) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu
odpadów innych niŜ niebezpieczne wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, kod odpadu
20 03 01 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę II; g) zezwolenie na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych wydane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach - dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę III; h) zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach, kod odpadu 18 01 01 i 18 01 03 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001
r. w sprawie katalogu odpadów - dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę IV; i) zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach, kod odpadu 16 05 06 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w
sprawie katalogu odpadów - dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę V; j) aktualny odpis z właściwego
rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. k) oświadczenie o dysponowaniu pojemnikami i kontenerami na
odpady w rodzaju i ilościach podanych w pkt. 3 ppkt 4) s.i.w.z. odpowiednio dla poszczególnych grup. Dokumenty, o
których mowa w pkt. c) - j) naleŜy złoŜyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez
wykonawcę, tzn. przez osobę(-y) upowaŜnioną(-e) do reprezentowania firmy wymienioną(-e) w rejestrze handlowym
(Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) lub przez upowaŜnionego
przedstawiciela wykonawcy (wymagane jest pełnomocnictwo w formie pisemnej, w oryginale)...
W ogłoszeniu powinno być: Zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp o udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień, a w szczególności: - posiadają zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości (dotyczy gmin: Warszawa, Wiązowna, Lesznowola) wydane na podstawie ustawy z dnia
13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.),
kod odpadu 15 01 06 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206) - dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę I, posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów innych niŜ niebezpieczne wydane na
podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), kod odpadu
15 01 06 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę I, - posiadają zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (dotyczy gmin: Warszawa, Wiązowna, Lesznowola) wydane na podstawie ustawy z dnia 13
września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kod odpadu 20 03 01 - zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów - dotyczy wykonawców składających
ofertę na grupę II, - posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów innych niŜ
niebezpieczne wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, kod odpadu 20 03 01 - zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów - dotyczy
wykonawców składających ofertę na grupę II, - posiadają zezwolenie na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych (dotyczy gminy Lesznowola) wydane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę III, - posiadają
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, kod odpadu 18 01 03* - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów oraz zezwolenie na prowadzenie działalnosci w zakresie
transportu odpadów innych niŜ niebezpieczne, kod odpadu 18 01 01 - dotyczy wykonawców składających ofertę na
grupę IV, - posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane
na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, kod odpadu 16 05 06* - zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów - dotyczy wykonawców składających
ofertę na grupę V, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
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zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności dysponują pojemnikami i
kontenerami na odpady w rodzaju i ilościach podanych w pkt. 3 ppkt 4) s.i.w.z. - odpowiednio dla poszczególnych
grup; c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Spełnianie warunków oceniane będzie spełnia- nie spełnia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi
przedłoŜyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Na potwierdzenie spełniania warunkow udziału w
postępowaniu wykonawca musi przedłoŜyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie o
spełnianiu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 uPzp - zgodnie z załącznikiem nr 2 do s.i.w.z.; b) oświadczenie o
nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 uPzp - zgodnie z załącznikiem nr 2 do
s.i.w.z. c) zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (dotyczy gmin: Warszawa,
Wiązowna, Lesznowola) wydane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), kod odpadu 15 01 06 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206) - dotyczy
wykonawców składających ofertę na grupę I; d)zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu
odpadów innych niŜ niebezpieczne wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007
r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), kod odpadu 15 01 06 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27
września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów - dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę I; e) zezwolenie
na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (dotyczy gmin: Warszawa, Wiązowna, Lesznowola)
wydane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kod odpadu 20
03 01 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę II; f) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
transportu odpadów innych niŜ niebezpieczne wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, kod
odpadu 20 03 01 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów - dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę II, g) zezwolenie na opróŜnianie zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (dotyczy gminy Lesznowola) wydane na podstawie ustawy z dnia
13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dotyczy wykonawców składających ofertę na grupę
III; h) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, kod odpadu 18 01 03* - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów - dotyczy wykonawców składających ofertę na
grupę IV; i) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na
podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, kod odpadu 16 05 06* - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów - dotyczy wykonawców składających ofertę na
grupę V; j)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; k)oświadczenie o
dysponowaniu pojemnikami i kontenerami na odpady w rodzaju i ilościach podanych w pkt. 3 ppkt. 4) s.i.w.z.
odpowiednio dla poszczególnych grup - zgodnie z załącznikiem nr 3 do s.i.w.z. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7
ppkt 1 lit c) - j) s.i.w.z. naleŜy złoŜyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez wykonawcę,
tzn. przez osobę(-y) upowaŜnioną(-e) do reprezentowania firmy wymienioną(-e) w rejestrze handlowym (Krajowym
Rejestrze Sądowym, wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) lub przez upowaŜnionego przedstawiciela
wykonawcy (wymagane jest pełnomocnictwo w formie pisemnej, w oryginale)..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4..
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2009
godzina 10:00, miejsce: Ofertę naleŜy złoŜyć w Wydziale Zamówień Publicznych Biura Administracyjno Gospodarczego ABW, 02 - 652 Warszawa ul. Samochodowa 5 w Biurze Przepustek.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.04.2009 godzina 10:00, miejsce: Ofertę naleŜy złoŜyć w Wydziale Zamówień Publicznych Biura Administracyjno Gospodarczego ABW, 02 - 652 Warszawa ul. Samochodowa 5 w Biurze Przepustek.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał 1.
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wywóz odpadów komunalnych, segregowanych, surowcowych (mix papier, szkło, plastik, tworzywa sztuczne, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe). 1) Krótki opis ze
wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szacunkowa ilość wywozu odpadów w trakcie trwania umowy: - 830
sztuk pojemników 1100 litrowych, - 520 sztuk pojemników 120 litrowych, - 620 sztuk kontenerów KP 7;. 2) Wspólny
Słownik Zamówień (CPV): 90.51.32.00-8, 90.51.20.00-9. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie:
30.06.2011. 4) Kryteria oceny ofert:najniŜsza cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wywóz odpadow komunalnych,
niesegregowanych (pozostalych). 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szacunkowa ilość
wywozu odadów w trakcie trwania umowy: - 730 sztuk pojemników 1100 litrowych, - 935 sztuk pojemników 120
litrowych, - 100 sztuk kontenerów KP 7.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.32.00-8, 90.51.20.00-9. 3)
Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2011. 4) Kryteria oceny ofert:najniŜsza cena. CZĘŚĆ Nr: 3
NAZWA: Wywóz nieczystości płynnych.. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Szacunkowa ilość wywozu odpadów w trakcie trwania umowy: 800 m3 z dwóch zbiorników o pojemności 30 m3.. 2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.35.00-1, 90.51.20.00-9. 3) Czas trwania lub termin wykonania:
Zakończenie: 30.06.2011. 4) Kryteria oceny ofert:najniŜsza cena. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wywóz odpadów
medycznych.. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szacunkowa ilość wywozu odpadow
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w trakcie trwania umowy: - 600 kg z pojemników o pojemności 120 i 30 litrów.. 2) Wspólny Słownik Zamówień
(CPV): 90.52.00.00-8, 90.51.20.00-9. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2011. 4) Kryteria
oceny ofert:najniŜsza cena. CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Wywóz odpadów chemicznych.. 1) Krótki opis ze wskazaniem
wielkości lub zakresu zamówienia: Szacunkowa ilość wywozu odpadow w trakcie trwania umowy: - 100 litrów z
pojemników o pojemności 20 litrów.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.52.00.00-8, 90.51.20.00-9. 3) Czas
trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2011. 4) Kryteria oceny ofert:najniŜsza cena..
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wywóz odpadów komunalnych, surowcowych (w
szczególności, odpady opakowaniowe: z papieru, z tektury, ze szkła bezbarwnego i kolorowego, z tworzyw
sztucznych, z metali, wielomateriałowe oraz nieopakowaniowe odpady z papieru i tektury, gromadzone łącznie w
jednym pojemniku) 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szacunkowa ilość wywozu
odpadów w trakcie trwania umowy: - 830 sztuk pojemników 1100 litrowych, - 520 sztuk pojemników 120 litrowych, 620 sztuk kontenerów KP 7;. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.32.00-8, 90.51.20.00-9. 3) Czas trwania
lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2011. 4) Kryteria oceny ofert:najniŜsza cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA:
Wywóz odpadow komunalnych, niesegregowanych (pozostalych). 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu
zamówienia: Szacunkowa ilość wywozu odadów w trakcie trwania umowy: - 730 sztuk pojemników 1100 litrowych, 935 sztuk pojemników 120 litrowych, - 100 sztuk kontenerów KP 7.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.51.32.00-8, 90.51.20.00-9. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2011. 4) Kryteria oceny
ofert:najniŜsza cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wywóz nieczystości ciekłych 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości
lub zakresu zamówienia: Szacunkowa ilość wywozu odpadów w trakcie trwania umowy: 800 m3 z dwóch zbiorników
o pojemności 30 m3.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.35.00-1, 90.51.20.00-9. 3) Czas trwania lub
termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2011. 4) Kryteria oceny ofert:najniŜsza cena. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wywóz
odpadów medycznych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szacunkowa ilość wywozu
odpadow w trakcie trwania umowy: - 600 kg z pojemników o pojemności 120 albo 60 litrów i 30 litrów. 2) Wspólny
Słownik Zamówień (CPV): 90.52.00.00-8, 90.51.20.00-9. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie:
30.06.2011. 4) Kryteria oceny ofert:najniŜsza cena. CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Wywóz odpadów chemicznych. 1) Krótki
opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szacunkowa ilość wywozu odpadow w trakcie trwania
umowy: - 100 litrów z pojemników o pojemności 20 litrów. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.52.00.00-8,
90.51.20.00-9. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2011. 4) Kryteria oceny ofert:najniŜsza
cena...
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Warszawa, dnia 11.05.2009 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa wywozu odpadów komunalnych, medycznych,
chemicznych oraz ciekłych (nr sprawy 4/VIII/2009).

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia,
Ŝe w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały wybrane
oferty nw. wykonawców:
 w grupie I - wywóz odpadów komunalnych, surowcowych (w szczególności, odpady opakowaniowe:
z papieru, z tektury, ze szkła bezbarwnego i kolorowego, z tworzyw sztucznych, z metali,
wielomateriałowe oraz nieopakowaniowe odpady z papieru i tektury, gromadzone łącznie w jednym
pojemniku)
oferta nr 3
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. ul. Obozowa 43,
01 – 161 Warszawa
 w grupie II - wywóz odpadów komunalnych, niesegregowanych (pozostałych)
oferta nr 5
„BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz, ul. Arkuszowa 43, 01- 934 Warszawa
 w grupie III - wywóz nieczystości ciekłych
oferta nr 5
„BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz, ul. Arkuszowa 43, 01- 934 Warszawa
 w grupie IV – wywóz odpadów medycznych
oferta nr 1
EMKA HANDEL USŁUGI Krzysztof Rdest, ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 96 – 300 śyrardów
 w grupie V – wywóz odpadów chemicznych
oferta nr 4
Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK, A. Sieńko i P. Stanger Spółka Jawna,
ul.Gen. Okulickiego 4, 05 – 500 Piaseczno
Ww. wykonawcy we wskazanych grupach złoŜyli oferty, które uzyskały najwyŜszą ilość punktów
(100 pkt.). Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia jedynym kryterium oceny
ofert w niniejszym postępowaniu była cena – 100%.
Informacje o wykonawcach, którzy złoŜyli oferty w prowadzonym postępowaniu oraz liczba punktów
uzyskana w kryterium oceny ofert:
I grupa
Nr
oferty
3.

5.

Nazwa i adres wykonawcy
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01 – 161 Warszawa
„BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz
ul. Arkuszowa 43
01- 934 Warszawa

Ilość punktów
100,00 pkt.

82,08 pkt.
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II grupa
Nr
oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01 – 161 Warszawa
„BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz
ul. Arkuszowa 43
01- 934 Warszawa
Zakład Usług Komunalnych „BŁYSK” Sp. z o.o.
ul. Piastowa 2
05 – 400 Otwock

100,00 pkt.

Nr
oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów

5

„BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz
ul. Arkuszowa 43
01- 934 Warszawa

100,00 pkt.

Nr
oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów

1

EMKA HANDEL USŁUGI Krzysztof Rdest
ul. Gen. Grota Roweckiego 6
96 – 300 śyrardów

100,00 pkt.

Nr
oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów

4

Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK
A. Sieńko i P. Stanger Spółka Jawna
ul. Gen. Okulickiego 4
05 – 500 Piaseczno

100,00 pkt.

3.

5.

6.

94,05 pkt.

66,83 pkt.

III grupa

IV grupa

V grupa
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