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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Karczew
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Warszawska 28
Miejscowość: Karczew
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-480
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Szulc
E-mail: m.szulc@karczew.pl 
Tel.:  +48 227806588
Faks:  +48 227806588
Adresy internetowe:
Główny adres: www.karczew.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://bip.karczew.pl/?bip=2&cid=544&id=3053
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 – trzy Części
Numer referencyjny: ZP.271.12.2021.MS

II.1.2) Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów

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 trzy (3) Części zamówienia, wg opisu i 
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informacji zawartych w punktach II.2.1) niniejszego Ogłoszenia. Szczegółowo przedmiot zamówienia określą 
dokumenty zamówienia, tj. Specyfikacja Warunków Zamówienia „zwana dalej SWZ” z załącznikami. Wyżej 
wymieniona dokumentacja jest załącznikiem do niniejszego Ogłoszenia i jest zamieszczona/dostępna na stronie 
internetowej Zamawiającego pod adresem wskazanym w punkcie I.3) niniejszego Ogłoszenia. Postępowanie 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy Pzp).

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
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
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 (dalej nieruchomości), na terenie wiejskim Gminy Karczew, z wyłączeniem 
budynków wielorodzinnych. Realizacja zamówienia obejmuje między innymi:
1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
na terenie wiejskim Gminy Karczew obejmującym 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 zbieranych selektywnie oraz utrzymanie pojemników w 
odpowiednim stanie technicznym. Pojemniki muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra 
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Klimatu i Środowiska z 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 906);
5) zapewnienie pojazdów w ilości i o pojemności gwarantującej należytą realizację usługi, z częstotliwością 
określoną w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia;
6) przekazywanie odpadów komunalnych do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa i zasadą bliskości (art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach – tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z poźn. zm.) zgodnie z położeniem Gminy Karczew.
Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania – 1730 Mg.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, 
stanowiącym Zał. Nr 1.1 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i 
warunkach opisanych w Istotnych Postanowieniach Umowy (zwane dalej również IPU) Zał. Nr 2.1 do SWZ. 
Załączniki szczegółowo wymienione są w punkcie 39 SWZ. Wyżej wymienione dokumenty zamówienia jest 
załącznikiem do ogłoszenia o zamówieniu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu 
składania ofert, wadium w wysokości 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych i 00/100). Szczegółowe 
zapisy dotyczące wadium zostały określone w punkcie 20 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
2. Kryteria oceny ofert: Cena – Waga: 80%; Termin płatności za faktury – Waga: 20%.

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
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90512000 Usługi transportu odpadów

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

II.2.4) Opis zamówienia:



4 / 10

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy (dalej nieruchomości), na terenie zabudowy jednorodzinnej Miasta 
Karczewa oraz odpadów dostarczanych przez mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych. Realizacja zamówienia obejmuje 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 (PSZOK);
2)sporządzanie miesięcznych protokołów oraz zestawień rodzajów i ilości odpadów odebranych od 
mieszkańców i zebranych w PSZOK;
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 zbieranych selektywnie oraz utrzymanie pojemników w 
odpowiednim stanie technicznym. Pojemniki muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra 
Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji 
odpadów (Dz. U. z 2021 r poz 906);
5)zapewnienie pojazdów w ilości i o pojemności gwarantującej należytą realizację usługi, z częstotliwością 
określoną w niniejszej dokumentacji;
6)przekazywanie odpadów komunalnych do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa i zasadą bliskości (art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach – tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 779 z poźn. zm.) zgodnie z położeniem Gminy Karczew;
7)obsługę PSZOK zlokalizowanego przy ul. Ciepłowniczej 1 w Karczewie t. j. zapewnienie funkcjonowania 
PSZOK-u 1 raz w tygodniu: w każdą sobotę miesiąca w godzinach 8.00 – 15.00 (7 godzin), przy czym 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przez Wykonawcę dnia lub godzin otwarcia PSZOK-u, przy 
zachowaniu liczby godzin, określonych w zdaniu poprzednim, pod warunkiem wyrażenia zgody na tę zmianę 
w formie pisemnej przez Zamawiającego oraz pod warunkiem, że taka informacja będzie przekazana z 
wyprzedzeniem umożliwiającym powiadomienie mieszkańców najpóźniej na 7 dni przed dniem dokonania tej 
zmiany;
8)wykonywanie czynności związanych m.in. z otwieraniem i zamykaniem PSZOK, kontrolą osób przywożących 
odpady, przyjmowaniem odpadów oraz ich właściwym zagospodarowaniem, nadzorem nad właściwą 
segregacja odpadów przywożonych przez mieszkańców, utrzymaniem czystości i porządku na terenie PSZOKu 
i w jego bezpośrednim sąsiedztwie;
9)wyposażenie PSZOK-u w kontenery i pojemniki służące do zbierania odpadów;
10)dozór w czasie funkcjonowania PSZOK-u określonym w ppkt. 7 powyżej oraz w każdym przypadku, gdy na 
terenie PSZOK-u znajdują się odpady komunalne - aż do chwili odbioru tych odpadów z PSZOK-u. Obowiązek 
dozoru będzie uważany za spełniony, jeżeli Wykonawca obejmie PSZOK monitoringiem wizyjnym w czasie, o 
którym mowa w zdaniu poprzednim.
Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania: Miasto – 2297 Mg.
Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania: PSZOK – 900 Mg.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, 
stanowiącym Zał. Nr 1.2 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i 
warunkach opisanych w Istotnych Postanowieniach Umowy Zał. Nr 2.2 do SWZ. Załączniki szczegółowo 
wymienione są w punkcie 39 SWZ. Wyżej wymienione dokumenty zamówienia jest załącznikiem do ogłoszenia 
o zamówieniu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu 
składania ofert, wadium w wysokości 23 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych i 00/100). 
Szczegółowe zapisy dotyczące wadium zostały określone w punkcie 20 Specyfikacji Warunków Zamówienia 
(SWZ).
2. Kryteria oceny ofert: Cena – Waga: 80%; Termin płatności za faktury – Waga: 20%.

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
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
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 (dalej nieruchomości) w zabudowie wielorodzinnej, na terenie Gminy 
Karczew. Realizacja zamówienia obejmuje między innymi:
1)odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
w zabudowie wielorodzinnej na terenie Gminy Karczew (m.in. Osiedle Ługi, zabudowa wielorodzinna TBS 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 i worki 
do gromadzenia odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim 
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stanie technicznym. Pojemniki muszą spełniać warunki określone w Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 
maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2021 poz. 906);
5)zapewnienie pojazdów w ilości i o pojemności gwarantującej należytą realizację usługi, z częstotliwością 
określoną w niniejszej dokumentacji;
6)przekazywanie odpadów komunalnych do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa i zasadą bliskości (art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach – tekst 
jednolity tj. - Dz.U.2021 roku poz. 779 z poźn. zm.) zgodnie z położeniem Gminy Karczew.
Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania – 1050 Mg.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, 
stanowiącym Zał. Nr 1.3 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i 
warunkach opisanych w Istotnych Postanowieniach Umowy Zał. Nr 2.3 do SWZ. Załączniki szczegółowo 
wymienione są w punkcie 39 SWZ. Wyżej wymienione dokumenty zamówienia jest załącznikiem do ogłoszenia 
o zamówieniu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu 
składania ofert, wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych i 00/100). Szczegółowe zapisy 
dotyczące wadium zostały określone w punkcie 20 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
2. Kryteria oceny ofert: Cena – Waga: 80%; Termin płatności za faktury – Waga: 20%.

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:
Dotyczy Części I, II, III Zamówienia:
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności 
regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Karczewa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości - zgodnie z art. 9b i 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2021, poz. 888).
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru podmiotów 
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), prowadzonego 
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przez Marszałka Województwa, zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 
2021 r. poz. 779 z późn. zm.).
Pozostałe informacje w punkcie 13 SWZ.
Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, jest zobowiązany do 
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych 
środków dowodowych (pozostałe informacje w punkcie 14 SWZ).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dotyczy Części I, II, III zamówienia:
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 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 Wykonawca złoży ofertę na jedną (1) Część winien udokumentować, że zrealizował 
wyżej opisane zamówienie (Umowę), w ilości nie mniejszej niż 400,00 Mg, w okresie 6 miesięcy.
Uwaga II: W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na dwie (2) 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 III: W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na trzy (3) 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.
Uwaga IV: W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, Zamawiający 
dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane, z zastrzeżeniem, że 
zakres już wykonanych prac w ramach wykonywanego zamówienia musi potwierdzać spełnienie ww. warunku.
Uwaga V: W przypadku, gdy ww. zakres usług będzie stanowił część usług o szerszym zakresie, Wykonawca 
zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo usługi, o których mowa powyżej.
Pozostałe informacje w punkcie 13 SWZ.
Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, jest zobowiązany do 
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych 
środków dowodowych (pozostałe informacje w punkcie 14 SWZ).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Dotyczy Części I, II, III zamówienia:
1. Warunki realizacji umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załączniki 
nr: 2.1, 2.2, 2.3 do SWZ.
2. 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: 2.1, 2.2, 2.3 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
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Uzasadnienie:
Na podstawie art. 138 ust. 4 ustawy Pzp.

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

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/10/2021
Czas lokalny: 12:30

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
Oferta musi zachować ważność do: 05/01/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/10/2021
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 
zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1.Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa powołana Zarządzeniem. 2.W przypadku wystąpienia awarii 
systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 3.Zamawiający poinformuje o zmianie 
terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

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 2022 r.

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp, stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zam. podstawowego (szczegółowe zapisy w punkcie 4.1 
SWZ, w tym w IPU stanowiących Zał. Nr 2.1; 2.2; 2.3 do SWZ w § 13). 2.Zamawiający będzie wymagał od 
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie (szczegółowe zapisy w punkcie 7.3 SWZ, w tym IPU, stan. 
Zał. Nr 2.1; 2.2; 2.3 do SWZ w § 12). 3. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 
1 ustawy Pzp. 4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w okolicznościach 
określonych w art. 108 ust.1 ustawy Pzp. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy 
Wykonawcę w okolicznościach określonych w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 
jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie wymagania określone w art. 110 ust. 2 pkt 1–3 ustawy 
Pzp (szczegóły w punkcie 12 SWZ). 5.Przedmiotowe środki dowodowe: W celu potwierdzenia jakości usług i 
wymagań Zamawiającego związanych z realizacją zamówienia, zawartych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 
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Zamówienia – stanowiącym Zał. Nr 1.1, 1.2, 1.3 do SWZ, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę 
wraz z ofertą oświadczenia, w którym Wykonawca wskaże Instalacje do których będą przekazywane odpady 
komunalne odebrane z terenu Gminy Karczew. Wymóg złożenia ww. oświadczenia dotyczy Części I, Części 
II, Części III zamówienia odrębnie. W sytuacji jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego oświadczenia 
lub będzie ono niekompletne, Zamawiający działając na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp wezwie do 
ich złożenia lub uzupełnienia (szczegóły w punkcie 14.10 SWZ). 6. NA OFERTĘ składają się (punkt 21.11 
SWZ): 1)Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Zał. Nr 3.1 do SWZ 
– dla Części I Zamówienia lub/i Zał. Nr 3.2 do SWZ – dla Części II Zamówienia lub/i Zał. Nr 3.3 do SWZ – 
dla Części III Zamówienia; 2)Oświadczenie/a JEDZ, o których mowa w punktach: 14.1.1.1-14.1.1.6 SWZ; 
3)Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę, 
wymagane postanowieniami punktów 13.4 SWZ, sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do SWZ, lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych Podmiotów - jeśli dotyczy; 4)Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 
ustawy Pzp, składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/
spółka cywilna), wymagane postanowieniami punktu 15.6 SWZ, sporządzone zgodnie z Zał. Nr 10 do SWZ 
- jeśli dotyczy; 5)Oświadczenie-Instalacje wymagane postanowieniami punktu 14.10 SWZ, sporządzone i 
wypełnione według wzoru stanowiącego Zał. Nr 5.1 do SWZ – dla Części I Zamówienia lub/i Zał. Nr 5.2 do 
SWZ – dla Części II Zamówienia lub/i Zał. Nr 5.3 do SWZ – dla Części III Zamówienia; 6)Pełnomocnictwo 
do reprezentowania Wykonawcy, w tym podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z 
innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; 7)W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu (…) - jeśli dotyczy; 
8)dowód wniesienia wadium zgodnie z post. punktu 20 SWZ; 9)Wyjaśnienia uzasadniające zastrzeżenie 
tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje. 7.Termin realizacji zam.: planowany 
termin rozpoczęcia realizacji usługi od 01.01.2022 r., zakończenie realizacji usługi 31.12.2022 r. – dot. Części 
I, II, III. 8.Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym).

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

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


10 / 10

1.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 Pzp, przysługują 
środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy Pzp.
2.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 lub opatrzone podpisem zaufanym.
3.Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4.Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/09/2021
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