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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354982-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Karczew: Usługi transportu odpadów
2019/S 144-354982

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Karczew
PL
ul. Warszawska 28
Karczew
05-480
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Szulc
Tel.:  +48 227806588
E-mail: m.szulc@karczew.pl 
Faks:  +48 227806588
Kod NUTS: PL912
Adresy internetowe:
Główny adres: www.karczew.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.karczew.pl/?bip=1&cid=404
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Karczew – 3 części
Numer referencyjny: ZP.271.7.2019

II.1.2) Główny kod CPV
90512000

mailto:m.szulc@karczew.pl
www.karczew.pl
http://www.bip.karczew.pl/?bip=1&cid=404
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług których przedmiotem jest: odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Miasta
i Gminy Karczew oraz odpadów dostarczanych przez mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części zamówienia, wg opisu i
informacji zawartych w punktach II.2.1) ogłoszenia. Szczegółowo przedmiot zamówienia określa dokumentacja
zamówienia, tj. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) z załącznikami: Zał. nr 1.1; Zał.
nr 1.2; Zał. nr 1.3 do SIWZ (dot. części I, II, III). Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na
zasadach i warunkach opisanych w Istotnych Postanowieniach Umowy: Zał. nr 7.1; Zał. nr 7.2; Zał. nr 7.3 do
SIWZ (dot. Części I, II, III). Wyżej wymieniona dokumentacja jest załącznikiem do ogłoszenia i jest dostępna na
stronie internetowej Zamawiającego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy na terenie wiejskim Gminy Karczew.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Karczew (województwo mazowieckie).

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy na terenie wiejskim Gminy Karczew, z wyłączeniem budynków
wielorodzinnych, w tym między innymi:
1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
na terenie wiejskim Gminy Karczew – z miejscowości: Brzezinka, Całowanie, Glinki, Janów, Kępa Nadbrzeska,
Kosumce, Łukówiec, Nadbrzeż, Ostrówek, Ostrówiec, Otwock Mały, Otwock Wielki, Piotrowice, Sobiekursk,
Władysławów, Wygoda;
2) sporządzanie miesięcznych protokołów oraz zestawień rodzajów i ilości odpadów odebranych od
mieszkańców;
3) sporządzanie harmonogramów odbioru odpadów i dostarczanie ich do mieszkańców;
4) wyposażenie nieruchomości objętych wykazem, który Zamawiający przekaże Wykonawcy, w pojemniki
i worki do gromadzenia odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych oraz utrzymanie pojemników w
odpowiednim stanie technicznym;
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5) posiadanie bazy magazynowo-transportowej na terenie Gminy Karczew lub w odległości nie większej niż
60 km od jej granic zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122);
6) zapewnienie pojazdów w ilości i o pojemności gwarantującej należytą realizację usługi, z częstotliwością
określoną w SzOPZ;
7) przekazywanie odpadów do regionalnych instalacji właściwych zgodnie z położeniem Gminy Karczew.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Zał. nr
1.1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w
Istotnych Postanowieniach Umowy Zał. nr 7.1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość obioru odpadów wielkogabarytowych / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość obioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Części I w wysokości: 8 400,00 PLN (słownie: osiem tysięcy
czterysta złotych i 00/100). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. 60 dni włącznie z dniem
składania ofert. Szczegółowe zapisy dotyczące wadium zostały określone w punkcie 13 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy Miasta Karczew (zabudowa jednorodzinna) oraz z PSZOK.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Karczew (województwo mazowieckie).
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II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy na terenie zabudowy jednorodzinnej Miasta Karczew oraz odpadów
dostarczanych przez mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w tym
między innymi:
1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości (w zabudowie jednorodzinnej), na
których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych Miasta Karczew oraz Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych;
2) sporządzanie miesięcznych protokołów oraz zestawień rodzajów i ilości odpadów odebranych od
mieszkańców i zebranych w Punkcie;
3) sporządzanie harmonogramów odbioru odpadów i dostarczanie ich do mieszkańców;
4) wyposażenie nieruchomości objętych wykazem, który Zamawiający przekaże Wykonawcy, w pojemniki
i worki do gromadzenia odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych oraz utrzymanie pojemników w
odpowiednim stanie technicznym;
5) posiadanie bazy magazynowo-transportowej na terenie Gminy Karczew lub w odległości nie większej niż
60 km od jej granic zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122);
6) zapewnienie pojazdów w ilości i o pojemności gwarantującej należytą realizację usługi z częstotliwością
określoną w SzOPZ;
7) przekazywanie odpadów do regionalnych instalacji właściwych zgodnie z położeniem Gminy Karczew.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Zał. nr
1.2 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w
Istotnych Postanowieniach Umowy Zał. nr 7.2 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość obioru odpadów wielkogabarytowych / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość obioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Części II w wysokości: 14 600,00 PLN (słownie: czternaście
tysięcy sześćset złotych i 00/100).Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. 60 dni włącznie z
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dniem składania ofert. Szczegółowe zapisy dotyczące wadium zostały określone w punkcie 13 Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej;
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000
90533000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Karczew (województwo mazowieckie).

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej na terenie Gminy Karczew (m.in. Osiedle Ługi,
zabudowa wielorodzinna w Otwocku Małym, budynki SuperDrob w Karczewie oraz osiedle Nowy Karczew przy
ul. Częstochowskiej);
2) sporządzanie miesięcznych protokołów oraz zestawień rodzajów i ilości odpadów odebranych od
mieszkańców;
3) sporządzanie harmonogramów odbioru odpadów i dostarczanie ich do mieszkańców;
4) wyposażenie nieruchomości objętych wykazem, który Zamawiający przekaże Wykonawcy, w pojemniki do
gromadzenia odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim
stanie technicznym;
5) posiadanie bazy magazynowo-transportowej na terenie Gminy Karczew lub w odległości nie większej niż
60 km od jej granic zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz.
122);
6) zapewnienie pojazdów w ilości i o pojemności gwarantującej należytą realizację usługi z częstotliwością
określoną w SzOPZ;
7) przekazywanie odpadów do regionalnych instalacji właściwych zgodnie z położeniem Gminy Karczew.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Zał. nr
1.3 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w
Istotnych Postanowieniach Umowy Zał. nr 7.3 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość obioru odpadów wielkogabarytowych / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość obioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
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Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Części III w wysokości: 6 800,00 PLN (słownie: sześć tysięcy
osiemset złotych i 00/100). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. 60 dni włącznie z dniem
składania ofert. Szczegółowe zapisy dotyczące wadium zostały określone w punkcie 13 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Karczewa w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, obejmujący co najmniej kody objęte niniejszym
zamówieniem;
2) posiada wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1466 z późn. zm.);
3) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami, prowadzonego przez Marszałka Województwa, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701).
Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę na wezwanie
Zamawiającego dokumentów, o których mowa w punktach: 1), 2), 3) powyżej (odpowiednio w punktach 8.4.5,
8.4.6, 8.4.7 SIWZ).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uprawnienia o których mowa
w punktach: 1), 2), 3) powyżej winien posiadać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech (3) lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
wykonał lub jest w trakcie wykonywania minimum jednego zamówienia (umowy), realizowanego nieprzerwanie
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przez okres minimum sześciu (6) miesięcy, którego przedmiotem był (jest) odbiór odpadów komunalnych
z terenów zamieszkałych nieruchomości, w ilości nie mniejszej niż 400,00 Mg (ton) w okresie 6 miesięcy –
dotyczy Części I lub II lub III zamówienia.
Uwaga I: W przypadku, gdy ww. zakres usług będzie stanowił część usług o szerszym zakresie, Wykonawca
zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo usługi, o których mowa powyżej.
Uwaga II: w przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na jedną Część winien udokumentować, że zrealizował
wyżej opisane zamówienie (Umowę), w ilości nie mniejszej niż 400,00 Mg w okresie 6 miesięcy.
Uwaga III: w przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na dwie Części winien udokumentować, że zrealizował
wyżej opisane zamówienie (Umowę lub dwie Umowy), w ilości nie mniejszej niż 800,00 Mg w okresie 6
miesięcy.
Uwaga IV: w przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na trzy Części winien udokumentować że zrealizował
wyżej opisane zamówienie (Umowę lub dwie Umowy lub trzy Umowy), w ilości nie mniejszej niż 1 200,00 Mg w
okresie 6 miesięcy.
Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę na wezwanie
Zamawiającego dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.8 SIWZ tj.: wykazu usług wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
- oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert – sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6
do SIWZ.
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada bazę magazynowo–
transportową na terenie Gminy Karczew lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granic, do której posiada
tytuł prawny, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).
Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę na wezwanie
Zamawiającego dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.7 SIWZ tj.: wykaz/oświadczenie Wykonawcy o
posiadaniu bazy magazynowo–transportowej wraz z informacją o podstawie dysponowania tym zasobem –
sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału
w postępowaniu określonych w punkcie 1 i 2 powyżej oceniane będzie łącznie.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (postanowienia punktów 6.4; 8.2.2; 15.16.3
SIWZ).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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Warunki realizacji umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących Załączniki nr:
7.1, 7.2, 7.3 do SIWZ.
Dopuszczalne istotne zmiany umowy: Zmiana umowy dopuszczalna jest w szczególnie uzasadnionych
przypadkach na warunkach ściśle określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy w § 14, stanowiących
Załączniki nr: 7.1, 7.2, 7.3 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/08/2019
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/08/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.8.2019 r., o godzinie 13:00, w siedzibie Zamawiającego – w Urzędzie Miejskim
w Karczewie przy ul. Warszawskiej 28, 05-480 Karczew, POLSKA, sala nr 11 (parter).
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Sierpień 2020 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. W przedmiotowym postępowaniu ma zastosowanie procedura, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia
polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego,
stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego – dot. Części I, II i III.
3. Wraz z ofertą Wykonawca musi złożyć oświadczenia/dokumenty szczegółowo wymienione w punkcie 15.22
SIWZ (w tym aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (dalej: JEDZ) – sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/
UE (JEDZ stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ). Szczegółowe informacje dotyczące JEDZ znajdują się w punkcie
8.2.1 SIWZ.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę w okolicznościach
określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zamawiający wykluczy Wykonawcę w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczeń lub dokumentów tj.:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności – sporządzone według wzoru stanowiącego Zał. nr 4.1 do SIWZ;
3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne – sporządzone według wzoru stanowiącego Zał. nr 4.2 do SIWZ;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej, składa
dokumenty zgodnie z postanowieniami punktów 8.10, 8.11 SIWZ.
7. Wykonawca bez wezwania Zamawiającego zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej (na której udostępniono SIWZ) informacji z otwarcia ofert, przekazać Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego Zał. nr 5 do SIWZ. 8. Szczegółowy opis
warunków udziału w postępowaniu i wymaganych dokumentów zawierają punkty: 6, 7, 8, 9 SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki
ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale VI ustawy Pzp (art. 179-198 a-g). Odwołanie wnosi się
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący
przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie wnosi się w terminach
określonych w art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/07/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio

