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Numer sprawy: BZP.26.2.7.2021 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie rozeznania rynku pn.  

„Świadczenie usług odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z terenu  

Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego - CZRB w Powsinie”  

 

 

Warszawa, dnia  14.07.2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                       Zatwierdzam: 

        

                                                         Z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych                           

                                                        (-)Piotr Zakrzewski 
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Rozdział I. 

Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - 

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2,  

02-973 Warszawa, Polska 

NIP: 525-15-75-083  

e-mail: ob.sekr@obpan.pl 

Telefon (22) 754 26 10 

Pon. - Pt. godz. 7:30 -  15:30 

Miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: www.ogrod-powsin.pl 

 

Rozdział II. 

Tryb udzielenia zamówienia. 

 

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

rozeznania rynku. Wartość szacunkowa udzielanego zamówienia nie przekracza progów określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129). 

 

Rozdział III. 

Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, wywozu i utylizacji odpadów 

komunalnych z terenu Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego - CZRB w Powsinie 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu 

 

Rozdział IV. 

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

 

1. Wszelkie zapytania prosimy przesyłać na adres e-mail: ob.sekr@obpan.pl 

2. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Maciej Jabłoński - tel. 22 

648 38 56 wew. 156  

 

Rozdział V. 

Termin realizacji zamówienia 

 

1. Umowa obowiązuje na czas oznaczony tj. od dnia 01.08.2021 r. do dnia 31.07.2022 r. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy z miesięcznym 

wypowiedzeniem. 

 

Rozdział VI. 

Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu tj.: 

1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej - 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest wpisany do rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze 

względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2021 poz. 888)  
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Rozdział VII. 

Termin związania ofertą. 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co 

najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

Rozdział VIII. 

Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz ofertowy 

stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu. Dopuszcza się złożenie oferty na 

własnym formularzu ofertowym pod warunkiem zamieszczenia w nim wszystkich informacji 

wymaganych przez Zamawiającego. 

2. Do oferty Wykonawca winien dołączyć dokumenty wykazujące spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu (Rozdział VI powyżej). 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o 

zamówieniu, w języku polskim i w formie pisemnej. 

 

Rozdział IX. 

Termin składania ofert. 

 

1. Ofertę należy złożyć drogą mailową na adres: ob.sekr@obpan.pl 

2. Termin składania ofert - 22/07/2021 r. do godz. 12:00, 

 

 

Rozdział X. 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie 

się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: 

 

Nr 
 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów jakie może 

otrzymać oferta 

za kryterium 

1 Cena (C) 100 % 100 punktów 

 

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami: 

 

1) W ramach kryterium „Cena” (C) - oferta zostanie oceniona na podstawie podanej przez 

Wykonawcę w ofercie łącznej ceny brutto podanej w Formularzu oferty obejmującą wszystkie 

koszty realizacji zamówienia.  

2) Oferta zawierająca najniższą cenę realizacji zamówienia otrzyma maksymalną ilość punktów 

przewidzianą w przedmiotowym kryterium, tj. 100 punktów, przy założeniu, że 1% = 1 pkt. 

3) Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:: 
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Cmin 

C = ----------------- x 100 pkt, 

Cbad 

gdzie: 

Cmin – oznacza najniższą zaproponowaną cenę z podatkiem VAT, 

Cbad – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, 

C – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena. 

 

Rozdział XI. 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach. 

2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona 

na tablicy ogłoszeń oraz miejscach publikacji ogłoszeń i informacji o których mowa Rozdziale I. 

 

Rozdział XII. 

Klauzula informacyjna  

 

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), informuje się, że: informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 1,  

00-901 Warszawa; jednostka pomocnicza: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum 

Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, tel. 

22 754 26 10, e-mail: ob.sekr@obpan.pl. Dane osobowe Wykonawcy zostały przekazane 

dobrowolnie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy i zostaną udostępnione 

wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wykonawca posiada 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

2. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się 

skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: a.nowak@obpan.pl. 

3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu zawarcia i 

realizacji umowy o i odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO. 

4. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

5. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku 

prawnego wynikającego z przepisów prawa. 

6. Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

8. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

w formie profilowania. 

 

 

W niniejszym postępowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.  

 

Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zamknięcia 

postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy 
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, wywozu i utylizacji odpadów 

komunalnych z terenu Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego - CZRB w Powsinie  

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

szczególności:  

• Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. 2021 poz. 888) 

• Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 

1219), 

• Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779), 

• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości (Dz. U. z 2013.122 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

(Dz. U. z 2017.2412 z późn. zm.), 

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia 

zagospodarowanie:  

1) zmieszanych odpadów komunalnych,  

2) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na:  

a) papier - w tym odpady z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 

opakowaniowe z tektury,  

b) metale i tworzywa sztuczne - w tym odpady metali, odpady opakowaniowe z metali, 

odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe,  

c) szkło - w tym odpady ze szkła i odpady opakowaniowe ze szkła.  

4. Usługa obejmuje: 

1) zapewnienia ciągłości świadczenia usługi systematycznego wywożenia odpadów, nie 

powodując ich zalegania, 

2) dostarczenie i utrzymanie będących własnością wykonawcy 

pojemników/kontenerów/zbiorników oraz innych urządzeń służących do składowania 

odpadów komunalnych zmieszanych, papieru, metali i tworzyw sztucznych, szkła we 

właściwym stanie higienicznym (mycie i dezynfekcja) i technicznym, 

3) ponownego ustawienia pojemników/kontenerów/zbiorników po dokonaniu wywozu 

odpadów na właściwe miejsce lokalizacji, 

4) usuwanie odpadów wokół pojemników/kontenerów/zbiorników w przypadku 

nieterminowego wykonania usługi lub w przypadku wydostania się odpadów z 

pojemników w trakcie ich przeładunku, 

5) utylizację odpadów 

 

5. Przewidywana ilość pojemników w okresie trwania umowy oraz częstotliwość odbioru 

odpadów:  

1) Odpady niesegregowane (zmieszane): 17 pojemników o pojemności 1100 L 

przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych - wywóz w poniższych okresach 

a) w okresie 1/08/2021 - 30/09/2021 - 2 x w miesiącu 

b) w okresie 1/10/2021 - 31/03/2022 - 1 x w miesiącu 

c) w okresie 1/04/2022 - 31/07/2022 - 2 x w miesiącu 

(Razem 18 razy) 
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3. Odpady segregowane papier: 3 pojemniki o pojemności 1100 L na odpady segregowane 

przeznaczony do gromadzenia papieru i tektury - wywóz 1 x w miesiącu (12 razy),  

4. Odpady segregowane metale i tworzywa sztuczne: 3 pojemniki o pojemności 1100 L na 

odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia metali i tworzyw sztucznych - 

wywóz 1 x w miesiącu (12 razy) 

5.  Odpady segregowane szkło: 3 pojemniki o pojemności 1100 L na odpady segregowane 

przeznaczony do gromadzenia szkła - wywóz 1 x co dwa miesiące (6 razy) 

 

6. Zamawiający ustali z wykonawcą miesięczne terminy wywozu odpadów niesegregowanych 

(zmieszanych) i segregowanych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów z terenu Ogrodu Botanicznego w 

godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany częstotliwości wywozu odpadów, godzin 

odbioru oraz liczby użytkowanych pojemników stosownie do bieżących potrzeb. W 

uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zlecić, dodatkowe wywozy odpadów 

wskazanych w pkt. 2 ppkt. 1-2, w cenach jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy 

9. Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy ma obowiązek posiadać pojazdy oraz 

potencjał osobowy gwarantujący stałe, ciągłe i bezawaryjne świadczenie usług odbioru, 

wywozu i utylizacji odpadów 
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu  
 

OFERTA 

(wzór formularza ofertowego) 
 

Zamawiający: 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - 

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2,  

02-973 Warszawa, Polska 

NIP: 525-15-75-083 

Tel.: (22) 754 26 10, adres e-mail: ob.sekr@obpan.pl  
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

NIP .................................................... REGON ....................................................... 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

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

Numer telefonu:............................................. 

e-mail ............................................................. 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu składamy niniejszą ofertę w postępowaniu pn: 

„Świadczenie usług odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z terenu Polskiej 

Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego - CZRB w Powsinie” oferując wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia za CENĘ OFERTOWĄ: 

 

ŁĄCZNA CENA OFERTY BRUTTO …………………….. zł  

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 

w tym wartość podatku VAT: …………….…….. (słownie …………………..……............................zł) 

 

ŁĄCZNA CENA OFERTY NETTO …………………….. zł  

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 
 

Łączną cenę ofertową obliczono zgodnie z poniższą kalkulacją: 

 

Lp 

 

Rodzaj odpadów 

 

Ilość pojemników 

przekazanych 

Zamawiającemu 

Łączna ilość 

pojemników do 

odbioru w całym 

okresie trwania 

umowy 

Cena zł brutto 

za odbiór 1 

pojemnika o 

pojemności 

1100 L 

Łączna cena zł brutto 

za odbiór pojemników 

w całym okresie 

trwania umowy 

Kolumna 4 x kolumna 5 

1 2 3 4 5 6 

1 odpady  

niesegregowane 

(zmieszane)  

17 pojemników 

stacjonarnych o 

pojemności 1100 L 

306 szt.   

2 odpady 

segregowane 

papier  

3 pojemniki 

stacjonarne o 

pojemności 1100 L 

36 szt.   

3 Odpady 

segregowane 

metale i tworzywa 

sztuczne  

3 pojemniki 

stacjonarne o 

pojemności 1100 L 

36 szt.   

4 odpady 

segregowane 

szkło  

3 pojemniki 

stacjonarne o 

pojemności 1100 L 

18 szt.   

Łączna cena zł brutto za cały okres trwania umowy  

(Kolumna 6 poz. 1 +2+3+4) 
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1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

2. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach wskazanych w ofercie.   

3. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu o  Zamówieniu, tj. 

przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu. 

 

 

……………….............................................................. 
(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 


