STOŁECZNE CENTRUM OPIEKUŃCZO – LECZNICZE SP. Z O.O.
UL. MEHOFFERA 72/74, 03-131 WARSZAWA, TEL.: CENTRALA 22 811-06-88, FAX. 22 811-18-64
e-mail: biuro@scol.warszawa.pl web: www.scol.warszawa.pl, Nr rejestru 000000007155
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS Nr 0000456064 NIP: 524-27-58-370

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)

postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia przekraczającej progi
unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z
2019 r. poz. 2019):

Nr postępowania: ZP/ 14/2021

„Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji
odpadów medycznych inne niż niebezpieczne o kodzie 18 01 04 w Zakładzie OpiekuńczoLeczniczym przy ul. Szubińskiej 4 wchodzącego w skład Stołecznego Centrum
Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/oraz
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal,

Zatwierdził:
Zarząd SCOL
(podpisy na oryginale)

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2021r.
Sporządziła: Katarzyna Markocka – sekretarz Komisji

Stołeczne Centrum Opiekuńczo- Lecznicze Sp. z o.o.
ROZDZIAŁ I
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie (03-131) przy ul. Mehoffera 72/74 (dalej jako „Zamawiający” lub „SCOL Sp. z o.o.”).
NIP: 524-27-58-370, REGON: 126613264
Numer telefonu: (22) 811 06 88.
Adres poczty elektronicznej: biuro@scol.warszawa.pl.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.scol.warszawa.pl
Godziny urzędowania Zamawiającego: 08:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.
2.

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne
dokumenty

zamówienia

bezpośrednio

związane

z

postępowaniem

o

udzielenie

zamówienia:

https://zamowienia.scol.warszawa.pl/index.php/pl/

ROZDZIAŁ II
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku – „Prawo zamówień publicznych”(t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 2019 ze zm.)zwana dalej „Pzp” lub „ustawą Pzp” oraz niniejszej Specyfikacji Warunków
Zamówienia, zwana dalej „SWZ”.

2.

Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 Pzp.

3.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy
Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz
spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4.

W związku z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość złożenia lub uzupełnienia
przedmiotowych środków dowodowych o ile przewidział ich złożenie w SWZ).

5.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

6.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

7.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

9.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

10. Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące usług.
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11. Wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu (przygotowanie i złożenie oferty) ponosi
Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego:
„Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych inne niż niebezpieczne
o kodzie 18 01 04 w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4 wchodzącego w skład
Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o”.

2.

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):90524000-6 Usługi w zakresie odpadów
medycznych; 90513000-6 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne.

3.

Kod odpadów objęte przedmiotem zamówienia: 18 01 04 zgodnych z Rozporządzenie Ministra Klimatu z
dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (t.j. Dz. U. z 2020 poz.10).

4.

Świadczenie usługi odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie RP tj.:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020, poz. 797);
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu
postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017r., poz. 1975).

5.

Odbiór odpadów realizowany będzie z Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4, 01-958
Warszawa- trzy razy w tygodniu (przy założeniu, że pojemniki będą 7 m 3 )- miesięcznie ok. 2 604,00 kg.

6.

Wykonawca zobowiązuje się do terminowego odbioru odpadów zgodnie z wymogami BDO.

7.

Odbiór odpadów medycznych będzie dokonywany transportem Wykonawcy, spełniającym wymogi do
przewożenia odpadów medycznych objętych zamówieniem.

8.

Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami BDO:
1) każdorazowo wystawi kartę przekazania odpadu w systemie BDO,
2) przyjmuje i realizuje przejęcie odpadów medycznych,
3) potwierdza odbiór odpadów oraz podaje rzeczywistą wagę.

9.

Wykonawca zobowiązuje się do załadunku odpadów medycznych z miejsca ich składowania.

10. W cenie usługi Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia Zakładu w kontenery lub pojemniki
odpowiednie do ilości opisanej powyżej. Zamawiający ma prawo do żądania zmiany pojemnika w
przypadku niedostosowania wielkości pojemników do odpadów.
11. Dostarczane pojemniki przez Wykonawcę będą odpowiednio oznakowane zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
12. Wykonawca po napełnieniu pojemników odpadami medycznymi wytworzonymi w Zakładzie dostarczy na
wymianę czyste, zdezynfekowane pojemniki.
13. Z tytułu zmniejszenia ilości odbieranych, wywożonych i utylizowanych odpadów Zamawiający nie będzie
ponosił dodatkowych kosztów.
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14. Wykonawca zapewni należyty stan techniczny i estetyczny oraz konserwację pojemników stanowiących jego
własność.
15. Wykonawca zapewni wymianę pojemników do transportu odpadów medycznych uszkodzonych lub
zniszczonych wskutek normalnego użytkowania na wolne od wad - na koszt Wykonawcy. W przypadku
zabrania sprzętu do naprawy Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy.
16. Wykonawca zobowiązuje się do należytego i bezpiecznego wykonania zadań będących przedmiotem
umowy, zgodnie z stosownymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego za nieprzestrzeganie
przepisów BHP, p/poż oraz zaleceń jednostek kontrolujących – w zakresie świadczonych usług.
18. Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest do posiadania aktualnych zezwoleń na
przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia oraz wpis do rejestru o którym mowa w art.49
ustawy z 14 grudnia 2012 r o odpadach ( Dz. U. 2019 poz.701) ,
19. Wszelkie uwagi dotyczące jakości świadczonej usługi przez Wykonawcę, Zamawiający będzie przekazywał
w formie pisemnej, ustnej bądź elektronicznie. Uwagi odnotowywane będą w obowiązującej dokumentacji,
powyższa dokumentacja będzie dowodem do naliczenia kar umownych.
20. W przypadku kiedy Wykonawca nieprawidłowo wykonuje swoją usługę np. odbiera odpady po
przekroczeniu ustalonej częstotliwości odbioru odpadów medycznych, nie dostarcza Zamawiającemu na
wymianę czystych, zdezynfekowanych pojemników na odpady medyczne itp., Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za nieprawidłowości wynikające z jego winy i będzie ponosił ewentualne konsekwencje
prawne i finansowe wynikające z wyników pokontrolnych kontroli prowadzonej przez Państwową
Inspekcję Sanitarną i inne jednostki uprawnione do kontroli Zamawiającego.
21. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania dokumentacji potwierdzającej, że może świadczyć usługi w
danym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
22. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zapoznania się z procedurami/instrukcjami dotyczącymi
segregacji, składowania, transportowania odpadów medycznych i zobowiązuje Wykonawcę do ich
przestrzegania.
23. Zapisy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę.
1) Stosownie do art. 95 ust. 1 Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2020 r. poz.1320) osób, wykonujących następujące czynności w zakresie
realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę minimum 1
(jednej) osoby przydzielonej bezpośrednio do realizacji zamówienia w zakresie: do odbioru i wywozu
odpadów medycznych (UWAGA: pracownikami fizycznymi nie są: osoby kierujące pracami);
2) Postanowieniadotyczące wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę, dokumentowania i realizacji
zamówienia oraz sankcje za nieprzestrzeganie w/w warunku, zostały opisane we wzorze umowy –
załącznik nr 7 do SWZ.
4
ZP/14/2021 „Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych inne niż niebezpieczne
o kodzie 18 01 04 z Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4 wchodzącego skład SCOL Sp. z o.o.

Stołeczne Centrum Opiekuńczo- Lecznicze Sp. z o.o.
ROZDZIAŁ IV
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji umowy: 10 miesięcy tj. od 01.06.2021 roku do 31.03.2022 roku.
ROZDZIAŁ V
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzynie podlegają wykluczeniuna zasadach
określonych w Rozdziale VI SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w
postępowaniu.

2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne
zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarowania odpadami medycznymi w zakresie
zbierania, transportu oraz przetwarzania dotyczącym odpadów medycznych inne niż niebezpieczne
o kodzie 18 01 04 wraz z wpisem do rejestru, o którym mowa w art. 49 Ustawy o odpadach z dnia 14
grudnia 2012r. (Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.)
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum 1 środkiem transportu do
przewozu odpadów medycznych odpowiednio przystosowanym zgodnie z Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r (Dz. U. 2016 poz. 1742) w sprawie szczegółowych
wymagań dla transportu odpadów- wymóg 1 środka transportu –Załącznik Nr 6 do SWZ.
W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w
walucie obcej Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku
Polskiej (dalej NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego
postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie
średni kurs NBP, Zamawijący przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.

3.

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w
odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łącznie spełnienie
warunku przez Wykonawców.
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4.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

ROZDZIAŁ VI
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp.

2.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt
4) Pzp.

3.

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.

4.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2,5 i 6 Pzp,
jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki art. 110 ust. 2 Pzp.

5.

Zamawiający oceni czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

ROZDZIAŁ VII
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie
Wykonawca

składa

w

formie

Jednolitego

Europejskiego

Dokumentu

Zamówienia

(ESPD),stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5
stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.
2.

Zamawiający informuje, że instrukcję ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD można znaleźć pod
adresem:https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawokrajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia .Zamawiający zaleca wypełnienie ESPD za
pomocą serwisu dostępnego pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl/. W tym celu przygotowany przez
Zamawiającego JEDZ w formacie xml, stanowiący Załacznik nr 2 do SWZ, należy zaimportować do
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wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór
elektronicznego formularza ESPD, z zastrzeżeniem poniższych uwag:
1) W część II D ESPD (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie
podlega)Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek
część zamówienia ( w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest wiadome, wykaz
proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia
w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w
Części II Sekcja A i B oraz w Części III;
2) W Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów
kwalifikacji (sekcja ), bez wypełnienia poszczególnych Sekcji A, B, C i D;
3) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną.
3.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień
złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie Wykonawcyw zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowejw rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2019 r. poz. 369)z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależne od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej- Załącznik nr 5 do SWZ,
2) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1
pkt 3-6 Pzp, wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ,
3) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia
wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, sporządzona nie wcześniej nić 6 miesięcy przed jej
złożeniem,
4) Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w zakresie podstawy wykluczenia
wskazanej w art. 108 ust. 2 Pzp jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzona
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem. (*jeśli dotyczy: uwaga: informacja wymagana przy
kwocie równiej lub wyższej 10 MLN Euro na dostawy i usługi)
5) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż
3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisy do rejestru lub ewidencji,
6) Kopię aktualnego zezwolenia lub zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie objętym
zamówieniem dotyczącym odpadów medycznych inne niż niebezpieczne o kodzie 18 01 04
odpowiadających przedmiotowi zamówienia, zgodnie z zapisem Rozdz.V ust. 2 pkt 2),
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7) Wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2020
poz. 797 ze zm.), zgodnie z zapisem Rozdz.V ust. 2 pkt 2),
8) Dokument poświadczający wykazanie minimum jednego (1) środka transportu z podaniem
numerów rejestracyjnych – dotyczy warunku udziału określonego w Rozdz. Vust. 2 pkt 4)-Załącznik
Nr 6 do SWZ.
4.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 4, składa informację z odpowiedniego rejestru,
takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem oraz składa informację
z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jego złożeniem.

5.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, złożone
przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wymagania
dotyczące terminu wystawienia dokumentów analogiczne do ust. 4.

6.

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów podmiotów realizujących
zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do
tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego
treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp. Wykonawca nie
jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli
Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi prawidłowość i aktualność.

7.

W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych
przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać Zamawijący od Wykonawcy (Dz.U. z 2020r. poz.2415; zwanym dalej „rpśd”) oraz przepisy
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2542
zwanym dalej „rde”)
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ROZDZIAŁ VIII
POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
1.

Wykonawca może w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowania lub kryteriów
selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2.

Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, o których mowa w ust.
1:
1)

musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy
środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność;

2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przed podmioty udostępniające zasoby zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy;
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te
wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
4) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który
polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesiona w skutek nieudostępnienia
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby ten
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie
może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert,
powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
3.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w ust. 2, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania wobec tych podmiotów podstaw
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do wykluczenia oraz spełniania, w zakresiew jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca:
1) składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępniania niezbędnych zasobów
Wykonawcy- zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;
2) składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) dotyczący tych podmiotów,
w zakresie wskazanym w Części II Sekcji C ESPD (Informacje na temat polegania na zdolności innych
podmiotów).

ROZDZIAŁ IX
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWEINIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
1.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowana i zawarcia i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w
postaci elektronicznej.

2.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, Jednolity Europejski
Dokument Zamówienia (ESPD) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

3.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowaniu, w tym
oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które usługi
wykonują poszczególni wykonawcy.

ROZDZIAŁ X
SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
1.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa
się przy użyciu:
1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal,
2) poczty elektronicznej: przetargi@scol.warszawa.pl,osoba do kontaktu z wykonawcami: w sprawach
merytorycznych: Bożena Turowiecka tel. 22/811 06 88 wew. 104, w sprawach formalnych: Katarzyna
Markocka tel. 22/ 811 06 88 wew. 270 w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku;
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- z zastrzeżeniem, iż oferta w tym JEDZ mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą pkt 1).
2.

Zgodnie z § 11 ust. 2 Rde Zamawiający udostępnia poniżej informacje na temat specyfikacji połączenia,
formatu, przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania przekazania i odbioru danych’”
1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji;
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP;
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB;
4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP;
5) Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście
wszystkich postępowań na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania.

3.

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem
przedmiotowego postępowania.

4.

Zamawiający jest zobowiązany udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed
upływem, terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do
zamawiającego nie później niż 14 dni przed upływem, terminu składania ofert. Jeżeli zamawiający nie
udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, przedłuż termin składania ofert o
czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami
niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie
wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnieni treści SWZ. W przypadku gdy wniosek o
wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu, Zamawijący nie ma
obowiązku udzielenia wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

5.

W uzasadnionych przypadkach Zamawijący może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
SWZ.
ROZDZIAŁ XI
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNR DOTYCZĄCE
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.

Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ.
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3.

Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę, sporządza się pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osoby zdolne do czynności prawnych w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań
finansowych.

4.

Ofertę powinna zawierać:
1)

Formularzu ofertowy- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ;

2)

oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD)- Załącznik nr 2 do
SWZ;

3)

zobowiązanie podmiotów trzecich oraz oświadczenie w formie JEDZ, o którym mowa w Rozdziale VIII
ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy)- Załącznik nr 3 do SWZ;

4)

dokument potwierdzający wniesienie wadium;

5)

dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wykonawcy (odpis lub informacja z KRS,
CEiDG),pełnomocnictwo do podpisania oferty(jeśli dotyczy), w tym pełnomocnictwo ustanowione do
reprezentowania wykonawcy, także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego.

5.

Złożenie oferty:
1)

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego
postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki Epuap, na
którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

2)

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

3)

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkowania”,
dostępnej po adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf.

4)

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2020 poz. 1913), które wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

5)

Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówieniaw formie elektronicznej a
następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

6)

Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

7)

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP
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i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji
użytkownika dostępnej na miniPortalu.
8)

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać
złożonej oferty.

6.

Sposób komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
1)

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 2 powyżej), zawiadomień
oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez mini Portal (Formularz do komunikacji).We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują
się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).

2)

Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
przetargi@scol.warszawa.pl.

3)

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane
są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający
dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 3.2 powyżej
adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 20201 poz. 2452) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415).

ROZDZIAŁ XII
SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ
1.

Wykonawca podaje cene ofertowa brutto na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

2.

Cena ofertowa brutto, musi uwzględniać wszystkie koszty przedmiotu zamówiona zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.

3.

Cena winna obejmować w szczególności koszty prac związanych z przygotowaniem do realizacji usługi,
wyposażenia stanowisk pracy osób realizujących usługę, koszty związane z ubezpieczeniami, zakładane
marże, koszt ryzyk pojawiających się podczas realizacji zamówienia jakie na obecnym etapie postępowania
mogą być zidentyfikowane.
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4.

Cena oferty brutto musi uwzgledniać wszystkie koszty związane z realizacją porzedmiotu zamówienia
zgodnie z opise przedmiotu zamówienia wskazanym w OPZ oraz wzorze umowy.

5.

Cenę oferty brutto powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

6.

Cena ofertowa brutto ma wynikać z ceny ogółem netto powiększonej o należny podatek VAT.

7.

Zamawiający nie przewiduje rozliczen w walucie obcej.

8.

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. W przypadku zastosowania innej
stawki VAT, niż stawka podstawowa, Wykonawca winien wykazać podstawę stosowania innej preferencyjnej stawki podatkowej lub możliwość stosowania zwolnień podatkowych (np. przedstawiając w tym
celu wyjaśnienia bądź indywidulaną decyzję US).

9.

Jeżelizłożenie oferty, prowadziłoby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego (jeśli dotyczy), czy wybór oferty będzie prowadzić
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.

10. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorzeumowy
stanowiącym odpowiednioZałącznik nr 7 do SWZ.
ROZDZIAŁ XIII
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych
00/100).

2.

Wadium wnosi się przed upływem termonu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu
terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.

3.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)

pieniądzu;

2)

gwarancjach bankowych;

3)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

4)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.z 20020 r., poz. 299).

4.

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. 96 1240 6074
1111 0000 4999 2025z podaniem tytułu: „ZP/14/2021wadium w przetargu nieograniczonym na odbiór,
transport i utylizację odpadów o kodzie 18 01 04 w ZOL przy ul. Szubińskiej 4” bądź w inny sposób
jednoznacznie identyfikować postępowanie, którego wadium to dotyczy.

5.

Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
14
ZP/14/2021 „Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych inne niż niebezpieczne
o kodzie 18 01 04 z Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4 wchodzącego skład SCOL Sp. z o.o.

Stołeczne Centrum Opiekuńczo- Lecznicze Sp. z o.o.
1)

musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę określone w Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności,

2)

z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,

3)

dokument wadialny powinien mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,

4)

powinny zawierać nazwę oraz numer przedmiotowego postępowania,

5)

termin obowiązywanie poręczania lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z
zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),

6)

winny

zostać

złożonew

postaci

elektronicznej,

opatrzone

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym przez wystawce poręczenia lub gwarancji,
7)

dokument wadialny powinien być wystawiony na Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji,

8)

w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp),
Zamawijący wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

6.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu
za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank
prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew i zaksięgował na rachunku
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

7.
8.

Wadium w innej formie niż pieniężna wnosi się wraz z ofertą w sposób przewidziany dla oferty.
Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp.

ROZDZIAŁ XIV
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.

Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem
związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 03.08.2021 roku.

2.

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą
określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca
się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez
niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

3.

Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

4.

W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym
mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
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5.

Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa
wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym przez
zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody zamawiający
zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,
chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
ROZDZIAŁ XV
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.

Ofertę należy złożyć do dnia 07.05.2021r. do godziny 10:00 w sposób określony w rozdziale XI.

2.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2021 r. o godz. 10:15 bez udziału Wykonawców.

3.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu
w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

4.

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informację:
1)

nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,

2)

cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ XV
OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
1.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny
ofert:
1) Cena -waga kryterium- 100 %

2.

Zasady oceny ofert w kryterium ceny:
Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru: (C min : C n) x 100
gdzie:
C min - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych
C n - cena ogółem brutto ocenianej oferty
gdzie 1 % = 1 pkt

3.

Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.
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4.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.

5.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

ROZDZIAŁ XVI
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 Pzp.

2.

Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.

3.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie przed zawarciem
umowy przedłożyć Zamawiającemu dokument stanowiący dowód wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy(jeśli dotyczy).

4.

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawijący zastrzega sobie prawo żądania przez zawarciem umowy, kopii umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.

5.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy), Zamawiający może dokonać ponownego
badania i oceny ofert spośród pozostałych ofert oraz wybrać najkorzystniejszą lub unieważnić
postępowanie.
ROZDZIAŁ XVII
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ XVIII
INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERNEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY
1.

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 SWZ.

2.

Zakres świadczenia Wykonawca wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w
ofercie.

3.

Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp.

4.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w
zakresie wskazanym we Wzorze Umowy.

5.

Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
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ROZDZIAŁ XIX
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1.

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp.

2.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich
Przedsiębiorców.

3.

Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany
na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że
zamawiający był do tego obowiązany.

4.

Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione
w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać
się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego
kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5.

Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

6.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

8.

Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
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ROZDZIAŁ XX
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.

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:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa jestKatarzyna Bieniek;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Świadczenie usług w
zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych inne niż niebezpieczne o kodzie 18 01
04 z Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4 wchodzącego w skład Stołecznego
Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.”
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74-76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 2019 ze zm.) dalej „ustawa Pzp”;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) 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;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) 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;
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8) 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: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
−

**

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.

ROZDZIAŁ XXI
ZAŁĄCZNIKI

Zał. Nr 1 Formularz ofertowy
Zał. Nr 2 Jednolity Europejki Formularz Zamówienia (ESPD)
Zał. Nr 3 Oświadczenie podmiotu trzeciego
Zał. Nr 4 Oświadczenie Wykonawcyo aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (art. 125 ust. 1 Pzp)
Zał. Nr 5 Oświadczenie grupa kapitałowa.
Zał. Nr 6 Wykaz środków transportu
Zał. Nr 7 Wzór umowy.
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