NR POSTĘPOWANIA
KOPSN/ZC3 /2019

Garwolin, 2019-12-10
ZAPYTANIE CENOWE
na USŁUGĘ ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW
KOMUNALNYCH z Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla
Nieletnich w Garwolinie.
I.

ZAMAWIAJĄCY:
Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie

II.

Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego przy wartości
zamówienia nie przekraczającego kwoty 30.000,00 euro (netto) i jest
wyłączone ze stosowania ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych;

III.

Przedmiot zamówienia:
a. odbiór i transport zmieszanych odpadów komunalnych powstałych i
zebranych na posesji zleceniodawcy , w okresie od 01 stycznia 2020 r. do
31 grudnia 2020.
b. odbiór,
transport
i
zagospodarowanie
odpadów
komunalnych
segregowanych powstałych i zebranych na posesji zleceniodawcy, w
okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020.
c. odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów biodegradowalnych
zebranych na posesji zleceniodawcy, w okresie od 01 stycznia 2020 r. do
31 grudnia 2020.

IV.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o
pojemności 1100 litrów. Pojemniki zapewnia właściciel nieruchomości.
2. Selektywnie zbierane odpady komunalne z będą się odbywać w
systemie pojemnikowo- workowym. Odpady będą zbierane w worki 120 l
następnie w pojemniki 1100 l
3. Wykonawca zapewni nielimitowaną ilość worków do realizacji przedmiotu
zamówienia. Wykonawca ma obowiązek wyposażenia miejsca gromadzenia
odpadów w niezbędne worki przed pierwszym odbiorem.
4. Odpady biodegradowalne gromadzone są w pojemnikach 240l i
odbierane będą z terenu nieruchomości po zgłoszeniu telefonicznym.
5. Pod pojęciem odpadów komunalnych
strony rozumieją wszystkie
odpady wytwarzane przez właścicieli lub najemców lokali w budynku z
wyłączeniem odpadów zanieczyszczonych toksycznymi związkami
chemicznymi oraz powstałych w wyniku działalności remontowej lub
budowlanej, szlaki z instalacji centralnego ogrzewania, kamieni, gruzu,
ziemi, i itp.
6. Odpady wymienione w pkt 5 odbierane będą na podstawie odrębnego
zlecenia.
7. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie:
✓ Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w
szacunkowej ilości 105 pojemników 1100 litrowych
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✓ Segregowanych
odpadów
komunalnych z podziałem
na
następujące frakcje tj. plastik; papier, tektura; szkło w ilości 105
pojemników 1100 litrowych
✓ Odpady ulegające biodegradacji w ilości 10 pojemników 240
litrowych
Częstotliwość wywozu odpadów przez Wykonawcę:
✓ Odpady pkt 1 i pkt 2 - 2 x w tygodniu we wtorki i piątki
✓ Odpady pkt 3 - po zgłoszeniu telefonicznym
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający wymaga aby Wykonawca składający ofertę spełniał warunki,
dotyczące:
1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże
posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.:
- aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie, właściwej
terytorialnie ze względu na miejsce świadczenia usługi na podstawie ustawy z
dnia 13.09.1996r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania
odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach.
Zamawiający oceniać będzie spełnienie tego warunku, w oparciu o
przedstawione przez Wykonawcę oświadczenie o posiadaniu zezwolenia.
2. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, o którym mowa w
punkcie 2. Zamawiający oceniać będzie spełnienie tego warunku, w oparciu o
przedstawione przez Wykonawcę oświadczenie. Treść wymaganego
oświadczenia zawarta jest w załączniku nr 3.
3. Zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, o którym mowa w
punkcie 3. Zamawiający oceniać będzie spełnienie tego warunku, w oparciu o
przedstawione przez Wykonawcę oświadczenie. Treść wymaganego
oświadczenia zawarta jest w załączniku nr 3.
VI. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
90.53.30.00-2
Usługi gospodarki odpadami
90.51.10.00-2
Usługi wywozu odpadów,
90.51.20.00-9
Usługi transportu odpadów
VII. TERMIN
Okres wykonywania usługi – 12 miesięcy od 2020-01-01 do 2020-12-31
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT
Cena 100%
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:
1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z formularzem oferty
stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania cenowego i powinna być
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podpisana
przez
osobę/y
uprawnioną/e
do
reprezentowania
WYKONAWCY.
2. Oprócz wypełnionego formularza oferty, należy złożyć dokumenty:
- podpisany załącznik nr 3 dot kompetencji, sytuacji finansowej oraz
zdolności technicznej Wykonawcy.
- parafowany egzemplarz projektu umowy (załącznik nr 2).
3. Oferta powinna być przesłana:
a) drogą pocztową na adres Zamawiającego: al. Legionów 11, 08-400
Garwolin
b) za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
na
adres:
administracja@kopsn.pl lub sekretariat@kopsn.pl,
c) faksem na nr 25 6822255 wew. 49
d) dostarczona osobiście do pomieszczenia Administracji Ośrodka
do dnia: 2019-12-19 do godziny 12.00
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub
wycofać swoją ofertę.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być
zaproponowana tylko jedna cena.
7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty
składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy
składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Dokumenty są składana w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub
zmiany wpisanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę
uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.
10. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla się od zawarciu mowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
11. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania
ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana
wszystkim Wykonawcom, którzy zgłosili się do Zamawiającego oraz
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
12. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w
przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom
określonym przez Zamawiającego.
13. Oferty niekompletne i nie potwierdzające spełniania warunków udziału
w postępowaniu, nie będą rozpatrywane.
14. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do
Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, może wezwać
Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do wyjaśnień treści
złożonej oferty lub uzupełnień dokumentów złożonej oferty.
15. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani
są
ustanowić
Pełnomocnika
do
reprezentowania
ich
w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że
pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do
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poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów
załączonych do oferty. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub
kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnik jest upoważniony do
zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców, którzy
udzielili mu pełnomocnictwa, a realizacja umowy będzie prowadzona
wyłącznie we współpracy z nim.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania zakupu
w przypadku
wątpliwości
dotyczących
rzetelności
oferty
i prawdziwości danych.
X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Krajowego Ośrodka
Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie, al. Legionów 11, w dniu
19.12.2019 w pomieszczeniu Administracji o godz. 12.05
2. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na
stronie internetowej www.kopsn.pl.
XI. Pozostałe postanowienia:
1. Wszystkie
dokumenty
dotyczące
niniejszego
postępowania
są
udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego www. kopsn.pl w
zakładce Zamówienia publiczne / Aktualne postępowania.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Dodatkowych informacji udziela osoba upoważniona do kontaktu: Marcin
Pasik, Jolanta Więsław- tel. 25 682 22 55.
XII. Załączniki:
Nr 1) Formularz oferty - do wypełnienia i załączenia od oferty.
Nr 2) Projekt umowy.
Nr 3) wzór oświadczenia

4

NR POSTĘPOWANIA
KOPSN/ZC3 /2019

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY

.......................... dnia................................
..........................................
(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY
Nawiązując do Zapytania cenowego na USŁUGĘ ODBIORU, TRANSPORTU I
UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH z Krajowego Ośrodka Psychiatrii
Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie.
nr sprawy: KOPSN/ZC 3/2019
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:
Lp.

Rodzaj

Ilość

odpadów
1.

Odpady

Cena

Cena brutto

netto

Wartość

Wartość

netto

brutto

105

zmieszane
(pojemnik
1100l)
2.

Odpady

105

sortowane
(pojemnik
1100l)
3.

Odpady bio

10

(pojemnik
240l)
RAZEM

Zastosowana stawka podatku VAT: …………..%
Oświadczam, że:
- zapoznałem się z treścią Zapytania cenowego wszystkimi załącznikami i
akceptuję ich treść, w tym warunki płatności oraz zdobyłem wszelkie
niezbędne informacje do przygotowania oferty.
- cena brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie koszty
wykonania zamówienia jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru
niniejszej oferty.
- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne
w chwili składania oferty.
- w przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach
określonych w projekcie umowy.
5
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- jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
- upoważniam do kontaktu z Zamawiającym w sprawie niniejszego
zamówienia:………………..….tel………………fax…………………email ……………
- wykonam zamówienie w terminie od 2020-01-01 do 2020-12-31.
- termin płatności wynosi

30 dni od dni doręczenia faktury VAT po

zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego na podstawie załączonej
specyfikacji.
- do niniejszej ofert załączam:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

.................................................................
/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/
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Załącznik nr 2
UMOWA
zawarta w dniu ………..

a
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………….

§1
Przedmiot umowy
1.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie
zgromadzonych w siedzibie Zamawiającego:
a) Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w szacunkowej
ilości ok.
b) Segregowanych odpadów komunalnych z podziałem na następujące
frakcje w szacunkowej ilości, w rozbiciu na:
• plastik w ilości ……
• papier i tektura, opakowania z papieru i tektury w ilości ok. …..
• szkło, opakowania ze szkła w ilości ok. ….
c) odpadów ulegających biodegradacji w ilości ok……

2.

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie
określone w pkt 1 zgodnie z niniejszą umową, oraz ze złożoną przez
Wykonawcę Ofertą.
Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o
pojemności 1100 litrów.
Segregacja odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie
pojemnikowo- workowym. Odpady są zbierane w worki 120 l następnie w
pojemniki 1100 l
Odpady biodegradowalne gromadzone są w pojemnikach 240l i odbierane
będą z terenu nieruchomości po zgłoszeniu telefonicznym.
Pojemniki zapewnia właściciel nieruchomości.
Wykonawca zapewni nielimitowaną ilość worków do realizacji przedmiotu
zamówienia. Wykonawca ma obowiązek wyposażenia miejsca gromadzenia
odpadów w niezbędne worki przed pierwszym odbiorem.
W zakres usługi nie wchodzi odbiór odpadów powstałych w wyniku
działalności remontowej lub budowlanej odbierane będą na podstawie
odrębnego zlecenia.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

§2
Termin realizacji
1.
2.

Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 od
dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020
Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z jednomiesięcznym
okresem wypowiedzenia licząc od końca miesiąca w którym złożono
wypowiedzenie
7
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§3
Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do realizacji
przedmiotu umowy
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie
potencjał ekonomiczny i techniczny a także pracowników zdolnych do
realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do odbioru od Zamawiającego odpadów
opisanych § 1 własnym transportem, na własny koszt i ryzyko z
załadunkiem i rozładunkiem własnymi siłami.
Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania wymogów
sanitarnych, w tym przez pracowników dokonujących odbioru i obrotu
odpadami oraz do przestrzegania przepisów dotyczących mycia i dezynfekcji
środków transportu.
Wykonawca oświadcza, że w zakresie świadczonej usługi będącej
przedmiotem umowy ponosić będzie samodzielnie odpowiedzialność przed
organami uprawnionymi do kontroli za prawidłowość odbioru, transportu i
unieszkodliwiania odpadów oraz jednocześnie zobowiązuje się do
wykonywania wydanych przez nich w tym zakresie zaleceń na własny koszt.
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wymaganej dokumentacji oraz
do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów wymaganych przepisami
prawa
Na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym w wezwaniu Wykonawca
przedłoży dokumenty, o których mowa w §3 pkt 1.

§4
1.
a)
b)
c)

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Za usługi objęte umową Wykonawca będzie pobierał od Zamawiającego
następujące wynagrodzenie:
za wywóz odpadów stałych niesegregowanych z pojemnika o pojemności 1100 l:
…………..,
za wywóz odpadów stałych segregowanych z pojemnika o pojemności 1100 l
…………..
za wywóz odpadów biodegradowalnych z pojemnika 240l ……………….

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto w ciągu 30 dni od daty
dostarczenia faktury. Faktury będą wystawiane na koniec miesiąca
kalendarzowego po wykonaniu usługi.
3. Wykonawca zachowuje stałość cen przez okres trwania umowy.
4. Odbiór odpadów wymienionych w §1. Pkt 1 a i b odbywać się będzie 2 x w
tygodniu we wtorki i piątki
5. Odbiór odpadów wymienionych w §1. Pkt 1 c odbywać się będzie w terminie
uzgodnionym przez strony po zgłoszeniu telefonicznym
§5
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego. Mogące wynikać na tle wykonywania niniejszej umowy spory
rozstrzygane będą przez właściwy terytorialnie sąd.
§6
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Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
§7

.....................................................

...................................................

ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z
postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Psychiatrii
Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie
kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych adres e-mail: iod@kopsn.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018),
dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9
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▪

▪

posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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NR POSTĘPOWANIA
KOPSN/ZC3 /2019

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu na USŁUGĘ ODBIORU, TRANSPORTU I
UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH z Krajowego Ośrodka Psychiatrii
Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie oświadczamy że:
a)
b)
c)

posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności
posiadamy wiedzę i doświadczenie;
dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
jesteśmy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zadania.

.........................., dnia.............. 2019 r.

...........................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)
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