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MCLChPiG –Gr.IVA/ 25/PN/2015

Otwock, dnia 04.01 2016 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie odbioru
ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne –numer sprawy 25/PN/15.

Od Wykonawców wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie SIWZ :
1. W rozdziale IV części II SIWZ Wymagane Dokumenty punkt 1.1 podpunkt 4) zapisane jest:
4) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
stałych wydane na podst. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dn. 13 .09.1996r //Dz.U. z 2012r poz. 391 z
póżn. zmianami/
W opisie przedmiotu zamówienia nie występuje pozycja opróżniania zbiorników bezodpływowych. Proszę o wyjaśnienie
rozbieżności.
Odpowiedź Zamawiającego dot. pytania nr 1 :
Zamawiający dokonuje modyfikacji IV części II SIWZ poprzez wykreślenie w pkt 2 słów;” przez Starostę Powiatu Otwockiego
wykreślenie w całości pkt 4) oraz usunięcie pkt 3) i wpisanie wzamian : „Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości” wydany przez Prezydenta miasta Otwocka.”
2.

W rozdziale VII części II Kryteria Wyboru Najkorzystniejszej Oferty zapisane jest:
Kryterium wyboru
Znaczenie
Cena oferty
90 %
Dodatkowe wyposażenie w kosze uliczne i pojemniki na piach 10 %
W formularzu ofertowym nie ma pozycji dotyczącej dodatkowego wyposażenia koszy ulicznych i pojemników na piach. Proszę
o modyfikację formularza ofertowego w tym zakresie.

3. W formularzu ofertowym Punkt VI i V są identyczne, a punkt VI występuje dwa razy:
VI. Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości warunków i ustaleń, które są w załączonym projekcie umowy
Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na warunki i ustalenia, które są zawarte w załączonym projekcie
umowy
V. Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości warunków i ustaleń, które są w załączonym projekcie umowy
Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na warunki i ustalenia, które są zawarte w załączonym projekcie
umowy
VI. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosi do niej
żadnych uwag.
Odpowiedź Zamawiającego dot. Pyt. nr 2 i nr 3 :
Zamawiający informuje, iż ewentualnie oferowane dodatkowe wyposażenie jest bezpłatne i dokonuje modyfikacji formularza
ofertowego uwzględniając wskazane omyłki pisarskie.
Poprawione strony: 4 i 12 SIWZ (Wymagane dokumenty i formularz ofertowy str.2 ) w załączeniu do pisma .
Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 12.01/.2016r godz. 10:30.
Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Do wiadomości :
Strona internetowa Zamawiającego www.otwock-szpital.pl
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1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie zbierania i transportu odpadów , na opróżnianie zbiorników bezodpływowych transportu
nieczystości stałych oraz na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
2. Spełniają pozostałe warunki podmiotowe określone w niniejszej Specyfikacji,
3. Ocena spełnienia warunków określonych w pkt 1 dokonywana będzie na podstawie złożonych dokumentów
wskazanych w pkt II SIWZ
II. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia:
1.1 W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień
publicznych .;
1) Oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji;
2) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów wydane przez Starostę Powiatu
Otwockiego na podst. Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 /Dz.U. z 2013r. poz. 21 tekst jednolity/
3) Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości” wydany przez Prezydenta miasta Otwocka.
4) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
stałych wydane na podst. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dn. 13 .09.1996r //Dz.U. z 2012r poz.
391 z póżn. zmianami/
5) Dokumenty dot. przynależności do grupy kapitałowej : lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dn 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że nie należą do
grupy kapitałowej .

1.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia :
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
6) Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w parciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert; ,a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy

Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia, zawierający tabele cenowe.
1.3. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty:
1) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;
2) w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest
załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do
reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art.23 ust.2 ustawy;
3) wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych
podmiotów, które będą brały udział realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu
w zakresie wymaganym dla wykonawców, określonym w rozdz. II siwz
2. Wykonawcy zagraniczni
2.1. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast
dokumentów wskazanych w pkt 1.1.:
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III. Potwierdzenie spełnienia wymagań formalno - prawnych
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1.
oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy,
sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji; Zał nr. …….. str……………
2.
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 5 do niniejszej Specyfikacji; Zał nr. …….. str……………
3. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów wydane przez Starostę Powiatu
Otwockiego na podst. Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 /Dz.U. z 2013r. poz. 21 tekst jednolity/ Zał nr. ……..
str…………….
4. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości”
wydany przez Prezydenta miasta Otwocka.

Zał nr. …….. str…………….
5. .w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy Zał nr. …….. str…………..…
6. .w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie
dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w
postępowaniu …………………………………………………………………....... Zał nr. …….. str……………
7. Dokumenty dot. przynależności do grupy kapitałowej : lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dn 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że nie należą do grupy
kapitałowej Zał nr. …….. str…………….

IV. Cena oferty dla przedmiotu zamówienia
Świadczenie usług w skali 24 miesięcy
cena netto …………../ słownie + … % podatku VAT w kwocie …………/ co stanowi wartość brutto
………./ słownie : ………………………………….
V. Dodatkowe wyposażenie w kosze uliczne i pojemniki na piach zgodnie z opisem :
kosze uliczne w ilości:
ul. Reymonta 83/91 –
8 szt.
ul. Narutowicza 80 –
4 szt.
3 szt.
ul. Żeromskiego 57 –
pojemniki na piach w ilościach:
ul. Reymonta 83/91 –
3 szt.
ul. Narutowicza 80 –
2 szt.
*Tak / *nie
* niepotrzebne skreślić .
VI. Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości warunków i ustaleń, które są w załączonym projekcie
umowy
Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na warunki i ustalenia, które są zawarte w
załączonym projekcie umowy
VII. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i
nie wnosi do niej żadnych uwag.
OFERTA z załącznikami zawiera łącznie: . . . . . . . ponumerowanych stron/kartek*
( * odpowiednio skreślić ).
....................
podpis osoby uprawnione
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