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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

 

 „Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 100101 – 2021-2023”  

- znak sprawy: NC 2/2021 
 
 
 

Gostynin, dn. ……………………………… 

 
 

Zatwierdził: …………………………………………. 

 
 

I. Zamawiający:  
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 24  
09-500 Gostynin  
woj. mazowieckie 
tel/fax  24 235 28 88 
www.mpec.wgostyninie.pl  

 
II. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

1) Na podstawie art. 132 ust. 1 pkt 3 i art.133 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych 

do udzielenia przedmiotowego zamówienia zamawiający nie jest zobowiązany do 

stosowania przepisów w/w ustawy.  

2) Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest odbiór z placu Zamawiającego i zagospodarowanie odpadu    

o kodzie 100101 w ilości 4 000 Mg. 
 

IV. Termin realizacji zamówienia. 
Wymagany termin wykonania zamówienia: od 01.03.2021 r. do 31.03.2023 r.  
 

Orientacyjny harmonogram odbioru odpadu: 

 

miesiąc Węgiel [Mg] 

Marzec 2021 400 

II kwartał 2021 400 

III kwartał 2021 400 

IV kwartał 2021 500 

I kwartał 2022 500 

II kwartał 2022 400 

III kwartał 2022 400 

IV kwartał 2022 500 

I kwartał 2023 500 

 

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadu będzie uzgadniany w trakcie realizacji 

umowy. 
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V. Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy przedstawią następujące  

zaświadczenia i dokumenty: 

1) Zawiadomienie o nadaniu numeru rejestrowego w BDO, tj. decyzja na zbieranie, 

transport i przewarzanie umożliwiające gospodarowanie odpadem o kodzie 100101; 

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny.  

3) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

VI. Wykaz dokumentów załączonych do oferty, potwierdzających spełnienie 
warunków wymaganych od oferentów: 

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ, 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego 

w zakresie objętym tym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert, 

3) złożenie dokumentu potwierdzającego, że oferent wniósł wadium: 

- w formie pieniężnej – kserokopia dowodu wpłaty na konto zamawiającego, 

4) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w przetargu – załącznik nr 2 do SIWZ. 

5) decyzja na zbieranie, transport i przewarzanie umożliwiające gospodarowanie 

odpadem o kodzie 100101. 

 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty. 
1) Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej 

specyfikacji.  

2) Każdy oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

3) Oferta musi być napisana w języku polskim na komputerze, maszynie lub czytelnie 

pismem ręcznym długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne będą 

odrzucone. 

4) Oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania oferenta. 

Wszystkie strony oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane i parafowane przez 

osobę/y uprawnioną/e. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w 

sposób czytelny i parafowane przez osobę/y uprawnioną/e. 

5) Oferta musi zawierać wymagane dokumenty wymienione w rozdz.VI. SIWZ w formie 

oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y 

uprawnioną/e. 

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oferenta powinny zostać załączone 

w taki sposób, by zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych 

tajemnicą. Brak zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na 

włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania 

oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie Pzp.  

6) Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w 

niewłaściwej formie (nie podpisane/poświadczone za zgodność z oryginałem itp.) 

spowoduje odrzucenie oferty. 

7) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej według poniższego wzoru: 

ZAMAWIAJĄCY: 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o.o.  

 09-500 Gostynin 

 ul. Kolejowa 24  
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ZADANIE pn.: 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 100101 – 2021-2023”  
- znak sprawy: NC 2/2021 

 Nie otwierać przed  18.02.2021r. godz. 11:15. 

 
8) Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,  

że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty 

wymagają zachowania formy pisemnej.  

9)  Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi oferent. 

 

VIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 
1) W formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ - oferent  winien  podać: 

a) cenę jednostkowa odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadu.  

b) cenę ofertową na całość zamówienia [zł],  

c) ceny w ofercie muszą być podane w złotych polskich cyfrowo (do dwóch miejsc po 

przecinku) i słownie, netto i brutto. 

2) Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu cen zgodnie z 

zasadami określonymi w art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i zwróci 

się o akceptację poprawionej ceny do oferenta. 

3) Zmiana ceny jednostkowej podanej przez oferenta w ofercie w trakcie obowiązywania 

umowy będzie możliwa jedynie w przypadku udokumentowanej znaczącej zmiany ceny 

u producenta i po negocjacjach między stronami umowy w formie aneksu do umowy. 

W przypadku braku zgodności, zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy.  

4) Zamawiający nie przewiduje rozliczania się w walutach obcych. Rozliczenia między 

zamawiającym a oferentem prowadzone będą w PLN. 

 
IX. Wymagania odnośnie wadium 

1) Przystępując do przetargu oferent obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 

2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące). Wadium w formie pieniężnej musi być 

wniesione przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy 

zamawiającego:  Bank PKO BP SA nr 68 1020 3974 0000 5002 0058 7576 z adnotacją 

„Wadium – NC 2/2021", 

2) Oferent jest zobowiązany dołączyć do oferty kserokopię wpłaty wadium z 

potwierdzeniem dokonanego przelewu.  

3) Oferta nie zabezpieczona wadium, w żądanej wysokości, zostanie odrzucona bez 

rozpatrywania. 

4) Zwrot wadium nastąpi, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności: 

a) upłynął termin związania ofertą, 

b) zawarto umowę, 

c) zamawiający unieważnił postępowanie. 

5) Oferent traci wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

a) jego oferta została wybrana i odmówił podpisania umowy na warunkach 

określonych w ofercie, 

b) zawarcie umowy jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta, 

c) wycofał ofertę po upływie terminu składania ofert. 

 

X. Miejsce i terminy składania i otwarcia ofert:  
Miejsce składania ofert: siedziba MPEC w Gostyninie Sp. z o.o. przy ul. Kolejowej 24 

– sekretariat. 

Termin składania ofert:   18.02.2021r. godz. 11:00. 
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Termin otwarcia ofert:   18.02.2021r. godz. 11:15. 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania.  

 

XI. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą.  
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 14 dni tj. do 01.03.2021r.  

 

XII. Kryterium oceny ofert. 
Kryterium wyboru oferty stanowi cena jednostkowa 100%. 

 

XIII. Wymagany termin płatności – 21 dni.  
 

XIV. Tryb udzielania wyjaśnień. 
1) Pytania oferentów muszą być sformułowane wyłącznie na piśmie i skierowane na adres 

zamawiającego: 

a) pocztą na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie               

Sp. z o.o.,  ul. Kolejowa 24,  09-500 Gostynin,  

b) fax-em na numer:  24 235 28 88, 

c) drogą elektroniczną:  e-mail: sekretariat.pec@poczta.onet.pl. 

2) Zamawiający udzieli odpowiedzi, bez podania źródła zapytania, na stronie internetowej 

www.mpec.wgostyninie.pl pod warunkiem, że pytanie wpłynęło do zamawiającego 

przynajmniej 3 dni przed upływem terminu składania ofert. 

3) Osobą uprawniona do kontaktowania się z oferentami jest: 

Kierownik Kotłowni - Piotr Wysocki,  

tel. 24 235 28 88 w godz. 8.00-14.00   pn-pt. 

 

XV. Tryb zawarcia umowy i jej postanowienia. 
1) Umowa zostanie zawarta z wybranym oferentem w terminie 7 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu 

związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy 

zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu Wykonawcy. Informacja o dokonanym 

wyborze zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

2) Wszystkie zobowiązania przewidziane dla Wykonawcy określone są przepisami 

kodeksu cywilnego tj. przede wszystkim roszczenia z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania zamówienia, gwarancji oraz rękojmi. 

3) W załączeniu – treść umowy,  jaka będzie zawarta po wyłonieniu Wykonawcy 

przedmiotu zamówienia. 

 

XVI. Uwagi końcowe 
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3) Zamawiający zastrzega sobie, bez podania przyczyn, prawo do unieważnienia lub 

odwołania przetargu, bądź zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty. Z 

tego tytułu nie przysługuje oferentowi żadne roszczenie wobec zamawiającego. 

Informacja o zaistnieniu takiej sytuacji zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie 

internetowej zamawiającego oraz przesłana uczestnikom postępowania na piśmie. 

 

Wykaz załączników:   
Zał. nr 1 -  formularz ofertowy 

Zał. nr 2 – oświadczenie 

Zał. nr 3 – wzór umowy 


