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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

Przedmiot zamówienia: 

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości 

 z terenu Gminy Zębowice 
 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych  

w dniu 20 .05.2013 r., Nr  196464 -2013, 

zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zębowice 

 i na stronie internetowej www.zebowice.biuletyn.info.pl w dniu 21.05.2013 r. 

 

 

SIWZ zatwierdził  20.05.2013 r. 

 

Waldemar Czaja 

Wójt Gminy 

 

 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, dla zamówień, którego wartość nie 

przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

                    

 

Opracowanie Ryszard Dąbrowski 
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Rozdział I – Informacje o Zamawiającym 

Gmina Zębowice  

reprezentowana przez  p. Waldemara Czaję – Wójta Gminy Zębowice 

Adres:  ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice 

tel. +48 774216076,   faks +48 774216076 

adres poczty elektronicznej: ug@zebowice.pl  

strona internetowa: www.zebowice.pl  

województwo opolskie,  powiat oleski 

NIP 576-15-53-241, REGON 531413053 
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek  7:00 – 15:00 
 

 

Rozdział II - Tryb udzielenia zamówienia 

 

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na usługę, której wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-44 

ustawy Pzp. 

 Podstawa prawna opracowania SIWZ: 

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 

113  poz. 759  z późn. zm.); 

2) ustawa z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 391); 

3) ustawa z dnia 01 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz innych ustaw ( Dz. U. Z 2011 r.  Nr 152 poz. 897); 

4) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21); 

5) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów,  jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich 

dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231); 

6) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 

wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1650. 

 

Rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia 

 

 Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których  zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, 

na których  nie zamieszkują mieszkańcy,  a powstają odpady komunalne,  z terenu 

mailto:ug@zebowice.pl
http://www.zebowice.pl/
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Gminy Zębowice i dostarczenie ich do miejsca zagospodarowania lub 

unieszkodliwienia. 

  

 Oznaczenie usług wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

90500000-2        usługi związane z odpadami 

90511000-2        usługi wywozu odpadów 

90512000-9        usługi transportu odpadów 

Wymienione usługi należą do kategorii usług CPC Nr 16. 

 

 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:  

1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz innych ustaw ( Dz. U. Z 2011 r.  Nr 152 poz. 897); 

3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr  25   

poz. 150, ze zm.),  

4) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), 

5) 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 r. poz. 122), oraz zgodnie z: 

6)  uchwałą Rady Gminy Zębowice Nr XIX/179/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

7)  uchwałą Rady Gminy Zębowice Nr XXI/191/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  

Zębowice - dalej zwaną Regulaminem. 

 

    Charakterystyka Gminy Zębowice: 

1) gmina wiejska, obszar 9.581 ha; 

2) usługą odbioru odpadów komunalnych zostanie objętych około 2724 mieszkańców; 

3) liczba nieruchomości zamieszkałych (jednorodzinnych) wynosi około 832, w tym  

liczba nieruchomości mieszanych tj. zamieszkałych z działalnością gospodarczą – 

około 8,  liczba nieruchomości niezamieszkałych (podmioty gospodarcze) wynosi 

około 29; 

4) ilość wytworzonych odpadów komunalnych ogółem, które trzeba będzie odebrać od 

właścicieli nieruchomości zamieszkanych  szacuje się na ok. 555,3 Mg/rok; w tym: 

a) odpadów zmieszanych ok. 500 Mg/rok; 
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b)  odpadów zbieranych selektywnie ok. 53,5 Mg/rok (szkło – 19,5 Mg,       

opakowania ze szkła 5,5 Mg,  tworzywa sztuczne – 14 Mg, papier i tektura – 11,9 

Mg, opakowania z papieru i tektury – 2,6 Mg); 

c) odpadów  niebezpiecznych ok.  1,8 Mg/rok. 

   

5)  Właściciele nieruchomości zbierają odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady 

kuchenne i odpady zielone powstające w domach jednorodzinnych oraz na 

działkach, w indywidualnych kompostownikach przydomowych. 

 

5. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 

 

1) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 

powstają odpady komunalne oraz z koszy ulicznych, z częstotliwością określoną w 

Regulaminie i uchwale Rady Gminy Zębowice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z podziałem na: 

a)  zmieszane odpady komunalne,  

b) selektywnie zbierane odpady komunalne: papier, tworzywa sztuczne w tym opakowania 

PET, opakowania wielomateriałowe, metal (aluminium, puszki po napojach i metale różne ), 

c) szkło, 

d) odpady niebezpieczne; 

 

2) zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych,  w tym zakresie:  

a) przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów 

komunalnych, oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 

wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami komunalnymi, tj. Regionalnej 

Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w miejscowości Kluczbork-Gotartów (dalej 

RIPOK); 

b) przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości  selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

 

3) prowadzenie, przynajmniej 2 razy w roku, zbiórki z terenów nieruchomości zamieszkałych 

opon, mebli  i odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego i zagospodarowania tych odpadów; terminy i harmonogram  zbiórek zostaną 

uzgodnione przez Wykonawcę z Zamawiającym; realizacja usługi będzie polegała także na 

poinformowaniu mieszkańców o organizowaniu tzw. ”wystawki” (z podaniem dnia i godzin 
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odbioru w/w odpadów) w formie ogłoszeń w zwyczajowo przyjętych miejscach oraz na  

stronie  internetowej Wykonawcy oraz Zamawiającego. Zbiórka powinna być tak 

zaplanowana, żeby objęła cały teren Gminy; 

 

4) prowadzenie, przynajmniej 2 razy w roku, zbiórki z terenów nieruchomości zamieszkałych 

przeterminowanych  leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, innych odpadów 

niebezpiecznych (nazywanych dalej odpadami niebezpiecznymi) wydzielonych ze strumienia 

odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów; terminy i harmonogram  zbiórek 

zostaną uzgodnione przez Wykonawcę z Zamawiającym; realizacja usługi będzie polegała 

także na poinformowaniu mieszkańców o organizowaniu tzw. ”zbiórki” (z podaniem dnia i 

godzin odbioru w/w odpadów) w formie ogłoszeń w zwyczajowo przyjętych miejscach oraz 

na  stronie  internetowej Wykonawcy oraz Zamawiającego;  zbiórka powinna być tak 

zaplanowana, żeby objęła cały teren Gminy; 

 

5) prowadzenie na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości odbioru i 

zagospodarowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

  

6) ponadto wykonawca ma obowiązek umożliwienia właścicielom nieruchomości zakupu, 

wynajmu, dzierżawy itp. pojemników lub worków do zbierania odpadów komunalnych 

zmieszanych oraz zbieranych selektywnie, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu  

żadnych kosztów. 
 

6. Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: 
 

1) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

 

a) zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez Gminę, lecz nie rzadziej niż: 

 

Lp. Rodzaj posesji lub lokalu Rodzaj odpadów Częstotliwość (min.) 

1 2 3 5 

1 zabudowa jednorodzinna zmieszane 1 raz na  4 tygodnie 

2 zabudowa wielorodzinna zmieszane 1 raz na  4 tygodnie  

3 nieruchomości , na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a 

powstają odpady komunalne 

zmieszane 1 raz na  4 tygodnie 

4 budynki jednorodzinne  

i wielorodzinne 

nieruchomości niezamieszkałe 

zbierane selektywnie w 

odpowiednich 

pojemnikach  – papier, 

tworzywa sztuczne, 

opakowania 

wielomateriałowe, 

metal 

1 raz na  12 tygodni 



 

Odbiór i zagospodarowanie  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zębowice 

znak sprawy ROG.271.4.2013 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
 

Strona 6 z 47 

5 budynki jednorodzinne  

i wielorodzinne 

nieruchomości niezamieszkałe 

zbierane selektywnie w 

odpowiednich 

pojemnikach  – szkło 

1 raz na  12 tygodni 

6 kosze uliczne zmieszane 1 raz na 4 tygodnie 

 

Uwaga: częstotliwość odbierania odpadów podana wyżej będzie zatwierdzona przez Radę Gminy 

Zębowice przed zawarciem umowy z wybranym Wykonawcą. 

 

b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany częstotliwości odbierania odpadów 

komunalnych przez wykonawcę uzasadnioną zmianą Regulaminu; zmiana 

częstotliwości odbierania odpadów nie zmienia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Wykonawca w takiej sytuacji zwiększy częstotliwość odbioru odpadów; 

c) właściciele nieruchomości umożliwią dostęp wykonawcy do pojemników w dniu 

odbierania odpadów komunalnych z tych nieruchomości (wg harmonogramu odbioru), 

przy wejściu na nieruchomość od strony ulicy, z możliwością wejścia na teren 

nieruchomości lub poprzez wystawienie pojemnika przed nieruchomością, w miejscu 

umożliwiającym swobodny dojazd do nich, z tym że: wystawione pojemniki nie mogą 

być zlokalizowane poza terenem nieruchomości dłużej niż 12 godzin przed i po 

terminie odbioru odpadów, określonym w harmonogramie odbioru oraz nie mogą 

powodować ograniczeń komunikacyjnych; 

d) odbieranie odpadów odbywać się musi zgodnie z podanym do publicznej wiadomości 

harmonogramem odbioru odpadów komunalnych; w przypadku wystąpienia święta 

ustawowego termin wywozu może ulec przesunięciu, dzień przed lub dzień po terminie 

wskazanym w harmonogramie. 

 

2) w zakresie pojemników na odpady komunalne zmieszane i pojemników/worków na 

odpady komunalne zbierane  selektywnie i odbierane bezpośrednio z 

nieruchomości:   

a) właściciel nieruchomości zobowiązany jest zaopatrzyć nieruchomość w pojemniki  lub 

worki do zbierania odpadów komunalnych; 

b) wykonawca powinien być przygotowany do zaopatrywania właścicieli nieruchomości 

w pojemniki na odpady (na podstawie umowy właściciela nieruchomości z 

Wykonawcą, bez ponoszenia kosztów przez Gminę); 

c)   pojemniki przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych powinny być 

dostosowane do współpracy z grzebieniowym urządzeniem wyładowczym (samochód 

wyładowczy), w  ilościach i pojemności  zależnej od liczby osób: 

 dla nieruchomości, którą zamieszkuje do 5 osób włącznie - pojemnik o pojemności 140 L, 

 dla nieruchomości, którą zamieszkuje od 6 do 10 osób - pojemnik o pojemności 240 L, 

 dla nieruchomości, którą zamieszkuje od 11 do 15 osób - pojemnik o pojemności 240 L i 

pojemnik i 140 L, 

 dla nieruchomości, którą zamieszkuje powyżej 15 osób - 2 pojemniki o pojemności 240 L, 
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 dla nieruchomości wielorodzinnych - pojemnik o pojemności 1100 L; 

d) pojemniki dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej -  o 

minimalnej pojemności 1100 l, w następującej kolorystyce, lub z oznaczeniami  w 

następującej kolorystyce: zielony na szkło, żółty na makulaturę, tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe oraz metale, w tym opakowania aluminiowe, brązowy 

z przeznaczeniem na odpady zielone i biodegradowalne; ustawione w tzw. gniazdach, 

z zachowaniem odrębności składowania dla danej frakcji - 3 pojemniki na 

poszczególne frakcje oraz pojemnik na pozostałe odpady; 

e) pojemniki o pojemności 120 l lub 240 l lub worki dla potrzeb selektywnej zbiórki 

odpadów – przeźroczyste, polietylenowe PE - HD o pojemności 120 l, w kolorystyce 

wymienionej w pkt. d, z przeznaczeniem odpowiednio na: szkło, tworzywa sztuczne 

łącznie z opakowaniami wielomateriałowymi i złomem metalowym, makulaturę oraz 

odpady zielone jeżeli nie są kompostowane na terenie nieruchomości zamieszkałej w 

kompostownikach; 

f)    pojemniki na potrzeby budynków użyteczności publicznej - nie mniej niż 2 L na każdego 

pracownika, ucznia,  

g) pojemniki na potrzeby lokali handlowych - nie mniej niż 30 L na każde 20 m2
 powierzchni 

całkowitej lokalu handlowego, 

h) pojemniki na potrzeby lokali gastronomicznych - nie mniej niż 10 L na 1 zadeklarowane 

miejsce konsumpcyjne oraz 1 kosz na zewnątrz, poza lokalem o pojemności 60 l, 

i)    pojemniki na potrzeby ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej 1 pojemnik 140 

L oraz 1 kosz o pojemności 60, 

j)    pojemniki na potrzeby zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - pojemnik 

140 L na każdych 10 pracowników oraz 1 kosz na zewnątrz, poza lokalem o pojemności 60, 

k) pojemniki na potrzeby internatów i domów pomocy społecznej - nie mniej niż 20 L na jedno 

zadeklarowane łóżko, 

l)    pojemniki na potrzeby pensjonatów, agroturystyki - nie mniej niż 20 L na jedno 

zadeklarowane łóżko, 

m) pojemniki na potrzeby ogródków działkowych - nie mniej niż 60 L na każdą działkę w 

okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i nie mniej niż 5 L poza tym okresem, 

n) pojemniki na potrzeby cmentarzy - nie mniej niż 0,5 L na jeden grobowiec, a w okresie 

świąt: Wszystkich Świętych, Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych nie mniej niż 15 L na 

jeden grobowiec; 

o) pojemniki powinny być oznakowane logo Wykonawcy z informacją o sposobie 

korzystania z nich; logo Wykonawcy umieszczone na pojemnikach będących 

własnością właściciela nieruchomości, musi nadawać się do usunięcia bez 

pozostawiania śladów; kolory pojemników na odpady segregowane lub ich 

kolorystyczne oznaczenie muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i 

Pracy z 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z 

odpadami opakowaniowymi (Dz. U. Nr 219 poz. 1858 ); 
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p) Wykonawca powiadamia Zamawiającego o niedopełnieniu przez właściciela 

nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

Wykonawca ma obowiązek przyjąć odpady jako zmieszane i niezwłocznie powiadomić 

o tym Zamawiającego; 

q) pojemniki i kontenery przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny 

posiadać deklarację zgodności CE wystawioną przez producenta lub spełniać 

wymagania Polskich Norm. 

 

3)   w zakresie transportu odpadów komunalnych: 

a) zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi 

odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości; 

b) zakazuje się mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych; 

c) zakazuje się odbioru odpadów w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy;  

d) wykonawca odbiera odpady poza ustalonym harmonogramem (na zgłoszenie 

Zamawiającego), jeżeli zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w 

terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a nieodebranie odpadów 

zagraża  bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców; 

e) wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia przewożonych odpadów przed 

wysypaniem na drogę; 

f) przed wyjazdem w teren Gminy Zębowice i po  zapełnieniu samochodu obowiązkowy 

będzie wjazd kontrolny na wagę posiadającą legalizację,  wskazaną wybranemu 

Wykonawcy przez Zamawiającego; 

g) trasy przejazdów śmieciarek  wraz z szacunkową ilością posesji  

- odpady zmieszane: 

Lp. Pętla    Miejscowość  Orientacyjna 

liczba posesji  

1 Radawie Kosice  24 

  Radawie  163 

  Knieja 64 

  Łąka  35 

Razem 286 

2 Kadłub Wolny Osiecko 23 

  Prusków  32 

  Siedliska 25 

  Kadłub Wolny 118 

  Poczołków  35 

Razem 233 

3 Zębowice Zębowice 313 
  

4) W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń 

wykonawca zapewnia: 
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a) zabezpieczanie pojazdów i urządzeń przed niekontrolowanym wydostawaniem się na 

zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku oraz transportu; 

b) poddawanie myciu i dezynfekcji pojazdów i urządzeń z częstotliwością gwarantującą 

zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie; 

c) posiadanie aktualnych dokumentów potwierdzających wykonanie czynności mycia 

i dezynfekcji; 

d) opróżnianie pojazdów z odpadów na koniec każdego dnia roboczego oraz parkowanie 

ich wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej wykonawcy. 

 

5) W zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem  

zamówienia, tj.  

a) sporządzanie dla Zamawiającego kwartalnych sprawozdań (w terminie do końca 

miesiąca następującego po kwartale, którego sprawozdanie dotyczy) zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów 

sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach 

ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 

2012 r. poz. 630 ), zawierających: 

 informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych 

oraz sposobie ich zagospodarowania, 

 informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  przekazanych 

do składowania na składowisku odpadów oraz nieprzekazanych do składowania na 

składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania; 

 liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne; 

 wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób 

niezgodny z regulaminem (w tym nie zbierają selektywnie odpadów); 

b) wraz z pierwszym sprawozdaniem (za okres VII, VIII, IX.2013 r.) należy przedłożyć 

Zamawiającemu wykaz wszystkich posesji, z których zostały odebrane odpady 

komunalne, ze wskazaniem ilości i pojemności pojemników; 

c) wraz z kolejnymi sprawozdaniami należy przedłożyć wykaz posesji, które nie były 

zamieszczone we wcześniejszym wykazie, a odebrano z nich w okresie objętym 

sprawozdaniem odpady komunalne, ze wskazaniem ilości i pojemności pojemników z 

jakich odpady odebrano oraz wykaz posesji, od których zaprzestano odbierać odpady 

komunalne; 

d) na żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi kopie dowodów dostarczania 

odpadów do RIPOK lub do instalacji odzysku, tj. karty ewidencji odpadów lub karty 

przekazania odpadów; 

e) raporty miesięczne zawierające informacje o ilościach i rodzajach odpadów (oraz 

ilościach i rodzajach pojemników i kontenerów opróżnionych w związku z odbiorem 

tych odpadów) od właścicieli nieruchomości w ramach harmonogramu; 
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f) raporty miesięczne zawierające informacje o ilościach i rodzajach odpadów (a także 

ilościach odebranych worków oraz rodzajach i ilościach pojemników i kontenerów 

opróżnionych w związku z odbiorem tych odpadów wraz ze wskazaniem 

nieruchomości, której odbiór dotyczył) odebranych od właścicieli nieruchomości poza 

harmonogramem; 

g) informacje z systemów GPS dotyczące wszystkich przejazdów pojazdów 

transportujących odpady w zakresie: tras przejazdów każdego z pojazdów, miejsc 

zatrzymania pojazdów, a także momentów załadunku lub wyładunku odpadów 

(otwierania klapy w przypadku pojazdów typu śmieciarka i pojazdów typu HDS, oraz 

załadunku lub wyładunku kontenera w przypadku pojazdów typu „hakowiec” lub 

„bramowiec”); 

h) raporty miesięczne zawierające informacje o ilości wydanych worków. 

 

6) w  zakresie harmonogramu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych: 

a) Wykonawca sporządzi harmonogram odbioru odpadów komunalnych w terminie 7 

dni od otrzymania od Zamawiającego  wykazu nieruchomości, z których odbierane 

będą odpady komunalne; harmonogram zatwierdza Zamawiający; 

b) harmonogram musi zawierać: wykaz wszystkich nieruchomości, godziny, w jakich 

może się odbywać wywóz odpadów z punktów zbiórki odpadów komunalnych z 

nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, jednorodzinnych oraz z 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, rodzaj i  ilość pojemników, w jakie zaopatrzona jest nieruchomość; 

c) wszelkie zmiany harmonogramu wymagają formy pisemnej, za wyjątkiem zmian 

jednorazowych wynikających z nadzwyczajnych sytuacji, np. powódź, gwałtowne 

opady śniegu, deszczu,  nieprzejezdna droga, dni ustawowo wolne; we wszystkich 

przypadkach zmiana harmonogramu nastąpi po, co najmniej ustnym, uzgodnieniu 

między stronami; zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy; 

d) Wykonawca w imieniu Zamawiającego informuje mieszkańców poprzez 

rozprowadzenie ulotek (również za pośrednictwem internetu) o terminach odbioru 

odpadów komunalnych oraz o zmianach terminów odbioru odpadów komunalnych 

wynikających np. z przypadających dni ustawowo wolnych od pracy; 

e) Wykonawca ujmie w harmonogramie zgłoszone przez Zamawiającego nowe punkty 

wywozowe -  w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia; 

f)    Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą określi w umowie dotyczącej realizacji 

przedmiotu zamówienia, termin dostarczenia szczegółowego wykazu adresów 

nieruchomości objętych odbiorem odpadów komunalnych oraz niezbędnych 

informacji do prowadzenia ewidencji oraz kontroli odbieranych odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości wynikających z zebranych deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
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g) Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym określi terminy oraz godziny 

funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 

 

7) inne obowiązki wykonawcy: 

a) wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób fachowy, niepowodujący 

niepotrzebnych przeszkód oraz ograniczający niedogodności dla mieszkańców Gminy 

Zębowice do niezbędnego minimum; 

b) zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, przez cały czas trwania 

umowy, dostatecznej ilości środków technicznych gwarantujących terminowe i 

jakościowe wykonanie przedmiotu zamówienia; 

c) porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami 

wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji 

usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych; 

d) garażowanie pojazdów używanych do realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie na 

terenie posiadanej bazy magazynowo - transportowej; 

e) wyposażenie własnych pracowników zajmujących się odbiorem i transportem 

odpadów  w odzież ochronną z widocznym logo wykonawcy; 

f)    dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do 

punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych 

remontów dróg, dojazdów, złych warunków atmosferycznych; w takich przypadkach 

wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu 

zamówienia; 

g)  ponoszenie pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie powierzonych czynności 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; w tym Wykonawca jest 

zobowiązany zagospodarować  odpady komunalne odbierane  z terenu Gminy w taki 

sposób, aby zapewnić osiągnięcie zakładanego na poszczególne lata  przepisami 

prawa poziomu   recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących 

frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  oraz   

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, a w przypadku odbioru odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych w taki sposób, aby zapewnić osiągnięcie zakładanego na poszczególne 

lata  przepisami prawa poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych. 

h) okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających 

wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego 

wymaganiami i przepisami prawa; 

i)    ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody 

na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją 

przedmiotu zamówienia; 
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j)    uzgodnienie z Zamawiającym planowanych tras poruszania się pojazdów w trakcie 

wykonywania przedmiotu zamówienia - w ciągu 7 dni od otrzymania od 

Zamawiającego wykazu nieruchomości, z których odbierane będą odpady 

komunalne. 

 

8) podwykonawcy.  

Wykonawca może powierzyć wykonywanie część usług podwykonawcom, z 

uwzględnieniem następujących postanowień: 

a) warunkiem podzlecenia wykonywania części usług podwykonawcy będzie 

przedstawienie Zamawiającemu projektu umowy, na warunkach której będą 

regulowane wzajemne stosunki pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą; 

b) jeżeli w ciągu 14 dni Zamawiający nie wniesie uwag do projektu umowy, uważać się 

będzie za jego zaakceptowanie; 

c) uwagi Zamawiającego do projektu umowy wykonawcy z podwykonawcą muszą być 

wniesione niezwłocznie przed zawarciem umowy; 

d) za wykonane usługi przez podwykonawcę pełna odpowiedzialność spoczywa na 

wykonawcy; 

e) wykonawca nie może się uchylić od odpowiedzialności za roboty zlecone do 

wykonania podwykonawcy; 

f)    zapłata należnego wynagrodzenia dla podwykonawców może być dokonywana na 

podstawie cesji wierzytelności na rzecz podwykonawców wynikającej ze stosownej 

umowy między wykonawcą i podwykonawcą.  

 

9) Warunki rozliczania wykonania przedmiotu zamówienia:  

a) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie ustalane na podstawie: 

 zryczałtowanej ceny jednostkowej odbioru, transportu i przekazania 1 Mg 

odpadów komunalnych zmieszanych do RIPOK oraz faktycznej ilości tych odpadów 

potwierdzonej odpowiednimi dokumentami; 

 zryczałtowanej ceny jednostkowej odbioru, transportu i przekazania 1 Mg 

odpadów komunalnych zbieranych selektywnie do instalacji odzysku lub 

unieszkodliwienia oraz faktycznej ilości tych odpadów potwierdzonej 

odpowiednimi dokumentami; 

 zryczałtowanej ceny jednostkowej odbioru, transportu i przekazania 1 Mg 

odpadów komunalnych niebezpiecznych zebranych z Gminy Zębowice i 

dostarczonych do instalacji odzysku lub unieszkodliwienia oraz faktycznej  ilości 

tych odpadów potwierdzonej odpowiednimi dokumentami; 

 inne koszty, które należy ponieść w celu wykonania przedmiotu zamówienia należy 

wliczyć w zryczałtowane ceny jednostkowe; 

b) ceny, o których mowa w ppkt. a), podane w ofercie, pozostają niezmienne przez 

okres trwania umowy, obejmują wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy w 
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przeliczeniu na 1 Mg odpadów komunalnych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z jego realizacją, a także oddziaływania 

innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty; niedoszacowanie, 

pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany cen jednostkowych; 

c) rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonany przedmiot zamówienia następować 

będzie miesięcznie, na podstawie faktury zatwierdzonej przez Zamawiającego i 

wystawionej przez Wykonawcę, z załączonymi dokumentami potwierdzającymi 

przekazanie odpadów do RIPOK, instalacji odzysku lub unieszkodliwienia; 

d) zapłata będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z dokumentami wymienionymi w ppkt. a); 

e) warunkiem zapłaty należności dla Wykonawcy za wykonane usługi będzie otrzymanie 

przez Zamawiającego potwierdzeń otrzymania zapłaty przez podwykonawców, 

zgodnie  z zawartymi z nimi umowami. Jeżeli pojawią się uzasadnione roszczenia 

podwykonawcy, to Zamawiający dokona zapłaty dla podwykonawcy i pomniejszy 

należne wynagrodzenie dla Wykonawcy o kwotę zapłaconą podwykonawcy; 

f)  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki i nie przewiduje faktury pro-forma. 

 

Rozdział IV - Termin wykonania zamówienia 

 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia: od 01.07.2013 r. (lub od dnia 

zawarcia umowy). 

2. Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy - do 31.12.2015 r. 

 

Rozdział V - Warunki udziału w postępowaniu 

oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

 

 O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w tym względzie: 

a) posiadają zezwolenie na zbieranie i transport odpadów wydane na podstawie 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21); 

b) są wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zębowice, 

prowadzonego  przez Wójta Gminy Zębowice. Spełnianie warunku zostanie 

ocenione na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających posiadanie 

zezwolenia oraz wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez 

Wójta Gminy Zębowice, na zasadzie spełnia/nie spełnia; 
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2) posiadania wiedzy i doświadczenia - w tym względzie wykonawca wykonał (lub 

wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy, to w tym okresie usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych 

zmieszanych od właścicieli nieruchomości w ilości co najmniej 300 Mg/rok (w jednym 

lub wielu zadaniach). Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego 

wykazu wykonanych lub wykonywanych usług i dokumentów potwierdzających, że 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, na zasadzie spełnia/nie spełnia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia - w tym względzie wykonawca: 

a) dysponuje bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie Gminy 

Zębowice  lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granicy, do której posiada 

tytuł prawny, spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

            b) dysponuje: 

 co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz, 

 co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych oraz, 

 co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji 

kompaktującej spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu narzędzi, 

wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu 

wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 

zasobami oraz opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych 

zastosowanych przez Wykonawcę usług w celu zapewnienia jakości, na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - w tym względzie Wykonawca musi posiadać:  

a) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 30.000,00 zł 

(trzydzieści tysięcy zł),  

b) ubezpieczoną odpowiedzialność cywilną w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000.000,00 zł (jeden 

milion zł). 

Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonej informacji banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową oraz opłaconej polisy, a w 

przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca ma 

ubezpieczoną odpowiedzialność cywilną, na zasadzie spełnia/nie spełnia; 



 

Odbiór i zagospodarowanie  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zębowice 

znak sprawy ROG.271.4.2013 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
 

Strona 15 z 47 

 

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z 

Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu, o którym mowa w pkt. 2,  natomiast 

łącznie muszą spełniać warunki, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1 – 4). 
 

 Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego zostanie dokonana według formuły spełnia-nie spełnia, w 

oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których 

mowa w rozdziale VI niniejszej SIWZ. 
 

 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 

Rozdział VI - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
 

1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu oraz żądane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty 

potwierdzające spełnianie tych warunków, a także oświadczenia i dokumenty 

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 

2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 pkt. 1–4 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w 

ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, Zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę 

następujących oświadczeń i dokumentów: 

1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

2) zezwolenie na zbieranie i transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21); 

3) zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 

Zębowice, wydane przez Wójta Gminy Zębowice; 

4) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
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okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie; 

5) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi zasobami; 

6) opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych 

przez Wykonawcę usług w celu zapewnienia jakości; 

7) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, 

wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

8) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 

3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował 

zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania 

zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda: 

a) dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, określonych w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

b) dokumentów dotyczących w szczególności:  

 zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,   

 sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia,   

 charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,   

 zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 - składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, 

potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający 

żąda złożenia przez Wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów: 

1)  oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 

2)  listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50 
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poz. 331, z późn. zm.) albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

3)  aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający  

żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w ust. 5. 

 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5 składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  Dokumenty nie powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 

osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  

 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 

lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

10. Dokumenty składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę.  

11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio 

przez Wykonawcę lub te podmioty. 

 12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 13. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  
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14. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 

przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy 

nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy 

złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że 

mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i 

dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

15. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 

16. Zamawiający zwróci się do Wykonawców o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 

dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24  ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, istniejących 

między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady 

uczciwej konkurencji. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz Wykonawcę, który nie złożył listy, o której 

mowa w rozdziale VI, ust. 3 pkt. b. 

 

Rozdział VII - Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  

z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

 W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub pocztą elektroniczną, z tym 

że zawsze jest dopuszczalna forma pisemna. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy 

przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania lub informacje faksem bądź 

drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

 Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, zapytanie lub informację uważa się za wniesione 

z chwilą, gdy dotarły do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z ich treścią. 

 Zgodnie z art. 40 ust. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może, po 

opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, 

bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych 

sobie Wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi będące 

przedmiotem zamówienia. Przepis art. 40 ust. 6 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych stosuje się odpowiednio. 

 Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże w terminie 5 dni specyfikację istotnych 

warunków zamówienia, udostępnioną na stronie internetowej Zamawiającego.  

 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień 
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niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

1) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpatrzenia; 

2) przedłużanie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże 

Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez 

ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem 

www.zebowice.biuletyn.info.pl. 

 

 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować 

na adres Zamawiającego, podany w dziale I SIWZ. 

3) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem 

www.zebowice.biuletyn.info.pl. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych, 

 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 

przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej. Przepis art. 38 ust. 4 a ustawy Pzp 

stosuje się odpowiednio. 

 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest p. Maria Batkowska, 

Urząd Gminy Zębowice,  46-048 Zębowice, ul. Izydora Murka 2, pok. Nr 15  tel. 77 4216 

076 w. 30 faks 77 4216 076 w.36, e-mail - ug@zebowice.pl 

 

Rozdział VIII - Wymagania dotyczące wadium 

 

 Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w 

wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy  zł). 

http://www.zebowice.biuletyn.info.pl/
http://www.zebowice.biuletyn.info.pl/
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 Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 

45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) 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 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na rachunek bankowy Zamawiającego: 

     Nr rachunku bankowego: 39 8909 1029 2002 0000 2437 0000. 
4.   W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty 

zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 

 

5.   W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania 

ofert w siedzibie Zamawiającego w Zębowicach, ul. Izydora Murka 2, w sekretariacie 

Urzędu, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy 

załączyć do oferty. 

6.   Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje 

wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

 

Rozdział IX - Termin związania ofertą 

 

  Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni. 

 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 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. 

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

 

Rozdział X - Opis sposobu przygotowywania ofert 

 

 Przygotowanie oferty. 

1)  zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może złożyć 

tylko jedną ofertę; 

2)  ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej; 
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3)  oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną 

czytelność jej treści, pod rygorem nieważności; 

4)  koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca; 

5)  treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ; 

6)  ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz dołączyć 

wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia; 

7)  wykonawcy zobowiązani są złożyć do oferty oświadczenia oraz dokumenty wymagane 

w rozdziale VI niniejszej SIWZ; 

8)  w  przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać: 

a) nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających 

wspólną ofertę, 

b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

c)  pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy 

dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do 

reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, 

9)  pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału, ewentualnie w 

formie poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii; 

10) dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę 

upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem 

z Krajowego Rejestru Sądowego) albo przez osobę umocowaną przez osobę 

uprawnioną. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane 

przez pełnomocnika; 

11) Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można 

odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak nie jest czytelny lub nie 

zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny 

sposób umożliwić odczytanie imienia i nazwiska podpisującego; 

12) poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 

Wykonawcy; 

13) zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i połączone w sposób 

trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości; 

14) nie później niż w terminie składania ofert Wykonawca może zastrzec te informacje w 

ofercie, które nie mogą być udostępniane, ponieważ zawierają tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Załączniki zawierające informacje zastrzeżone należy podkreślić w wykazie załączników 

do oferty i umieścić w oddzielnym pakiecie spiętym, ponumerowanym i opatrzonym 

nazwą: „Załączniki zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
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 Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie, 

uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania, oznaczonej 

nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy i zaadresowanej na siedzibę Zamawiającego:  

Urząd Gminy Zębowice ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice 

1) opakowanie oferty należy oznakować następująco:  
 

„Przetarg – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Zębowice – nie otwierać przed dniem 04.06.2013 r., przed 

godz.10:15” 
 

Rozdział XI - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Zębowice,  ul. 

Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice, w sekretariacie Urzędu lub za pośrednictwem poczty 

pod ten sam adres. 

 

 Termin składania ofert upływa dnia 04.06.2013 r. o godz. 10:00. 
 

 Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci Wykonawcy niezwłocznie. 
 

 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

1) zmiana oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winna być dokonana 

poprzez złożenie kolejnej oferty, w sposób i formie przewidzianej w rozdz. X pkt 2 

SIWZ oraz dodatkowo opisanej na opakowaniu i na formularzu stanowiącym 

załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji (Oferta) hasłem „ZMIANA”; 

2) wycofanie oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winno być 

dokonane poprzez złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia woli, które 

należy złożyć w opakowaniach / kopertach zamkniętych i opisanych w sposób 

określony w rozdz. X pkt 2, z dodatkową informacją „WYCOFANIE”. 
 

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu   04.06.2013 r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, 

w Urzędzie Gminy Zębowice, ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice, w sali 

konferencyjnej. 

 

 Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z 

tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia. 
 

1) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a 

także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków 

płatności zawartych w ofertach; 
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3) informacje, o których mowa w pkt 1 i 2 zostaną  przekazane niezwłocznie 

Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
 

Rozdział XII - Opis sposobu obliczania ceny 
 

 Cenę oferty należy podać zgodnie z formularzem ofertowym załączonym do SIWZ w PLN, z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty związane z: 

1) odbiorem i transportem zebranych odpadów (wszystkich) do RIPOK lub instalacji 

odzysku; 

2) innymi kosztami niezbędnymi do poniesienia w celu wykonywania przedmiotu 

zamówienia z należytą starannością. 

 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. 

 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 

Rozdział XIII - Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 

 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. 

 Oferta najkorzystniejsza to oferta z najniższą ceną.  

 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz - z 

zastrzeżeniem poprawionych przez Zamawiającego omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 

ustawy - dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

 Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można będzie dokonać wyboru oferty 

najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty 

dodatkowe, nie mogą zaoferować wyższych cen niż zaoferowane w złożonych pierwotnie 

ofertach. 

 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

  cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 
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  w przypadku, o których mowa w pkt. 4 zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej 

cenie, 

  wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć, 

  postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

  o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

 ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 

 złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert  

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

Rozdział XIV - Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie po wyborze 

najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi wszystkich Wykonawców, 

którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), 

siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także każdej złożonej oferty; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne; 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może 

być zawarta; 

 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o 

których mowa w ust. 1 pkt. 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 

dostępnym w swojej siedzibie. 

 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie 

zostanie przesłane faksem, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane pisemnie, z 

zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp. 
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 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przed 

upływem terminów, o których mowa w pkt. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono  tylko jedną ofertę. 

 Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli Wykonawca, którego 

oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą wśród pozostałych ofert 

bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy. 

 Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy, jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żądać będzie od 

Wykonawcy, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka określać 

ma między innymi sposób reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie oraz 

zakres i rodzaj odpowiedzialności poszczególnych Wykonawców za wykonanie 

zamówienia, z zastrzeżeniem, że umowa musi zawierać zapis o solidarnej 

odpowiedzialności Wykonawców wobec Zamawiającego. 

 Podpisanie umowy nastąpi w  terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający 

zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

Rozdział XV - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

Rozdział XVI - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo 

projekt umowy, jeżeli zawierający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w 

sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 

 

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie wzoru umowy, 

stanowiącym załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ. 

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazana jest zmiana 

istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania 

takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem 

tego warunku podlega unieważnieniu. 



 

Odbiór i zagospodarowanie  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zębowice 

znak sprawy ROG.271.4.2013 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
 

Strona 26 z 47 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

w przypadku wystąpienia n/w okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich 

wprowadzenia: 

 wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 

Zamawiającego; 

 zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania do bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w 

trakcie wykonywania zamówienia (w tym zmiana wysokości podatku VAT); 

  zmiana sposobu i organizacji wykonywania przedmiotu umowy uzasadniona 

wprowadzonymi przez Zamawiającego zmianami Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Zębowice oraz zmianami uchwały Rady Gminy Zębowice 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

  zwiększenia lub zmniejszenia liczby właścicieli nieruchomości, od których należy 

odbierać odpady komunalne. 

 

4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3, jest złożenie wniosku przez 

stronę inicjującą zmianę, zawierającego opis zmiany i uzasadnienie zmiany. 

5. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w 

formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

6. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 3, muszą być dokonywane z zachowaniem 

przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa 

jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w 

SIWZ. 

 

Rozdział XVII - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia  

 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który 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 VI tej ustawy.  

2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

1) w niniejszym zamówieniu, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje 



 

Odbiór i zagospodarowanie  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zębowice 

znak sprawy ROG.271.4.2013 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
 

Strona 27 z 47 

wyłącznie wobec czynności: 

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

4) odrzucenia oferty odwołującego. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. Uznaje się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 

ustawy. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia  

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na stronie internetowej. 

8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu 

należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia: 

1)  w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień specyfikacji Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert; 

2) po wniesieniu odwołania Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom 

uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy 

treści ogłoszenia o zamówienia lub postanowień specyfikacji, zamieści je również na 

stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i jest 

udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do 

postępowania odwoławczego; 

3) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 

3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. 

Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie 

pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
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weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię 

należy doręczyć Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

9. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 

rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

10. Zamawiający może wnieść do Prezesa KIO odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na 

odwołanie wnosi się na piśmie  lub ustnie do protokołu. 

11. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych 

w odwołaniu KIO może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności 

stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili po stronie 

Wykonawcy, pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego 

nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, 

powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z 

żądaniem zawartym w odwołaniu. 

12. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po 

stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, KIO umarza postępowanie, a 

Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

13. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po 

stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu, KIO rozpoznaje odwołanie. 

14. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu. 

15. Koszty postępowania odwoławczego: 

  w okolicznościach, o których mowa w pkt 12, znosi się wzajemnie, 

  w okolicznościach, o których mowa w pkt 13: 

a) ponosi Zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w 

odwołaniu po otwarciu rozprawy, 

b) znosi się wzajemnie, jeżeli Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty 

przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy, 

  w okolicznościach, o których mowa w pkt 14: 

a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez KIO, 

b) wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez KIO. 

16.  Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w takim przypadku 

KIO umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed 

otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu. 

17. Skarga do sądu.  

1) na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu; 

2) skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
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zamieszkania Zamawiającego; 

3) skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 

dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 

operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem; 

4) skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego 

oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 

ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o 

zmianę orzeczenia w całości lub w części; 

5) w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć 

żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

18. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje 

skarga kasacyjna.  

 

Wykaz załączników do SIWZ: 

 

Nr 1 a – wykaz nieruchomości z terenu Gminy Zębowice, na których zamieszkują mieszkańcy 

i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

Nr 1 –   formularz „Oferta” 

Nr 2  –  wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Nr 3 –   wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Nr 4 -   wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacji o tym, 

że nie Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej  

Nr 5 –   wzór wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych głównych usług  

Nr 6 –   wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

Wykonawcy usług  

Nr 7 –   wzór opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych 

zastosowanych przez wykonawcę usług w celu zapewnienia jakości  

Nr 8 –   projekt wzoru umowy 

Nr 9 - uchwała Rady Gminy Zębowice Nr XIX/179/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami; 

Nr 10 -  uchwała Rady Gminy Zębowice Nr XXI/191/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  Zębowice. 
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Załącznik Nr 1a do SIWZ 

 

Wykaz nieruchomości z terenu Gminy Zębowice 

 

 

Zamieszczono w oddzielnym pliku : Załącznik Nr 1a do SIWZ - Wykaz nieruchomości z 

terenu Gminy Zębowice 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

z terenu Gminy Zębowice 

Tryb postępowania:  

przetarg nieograniczony, Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 196464 - 2013 z 

dnia 20.05.2013 r. 

       

1. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

siedziba…………………………...……………………………………………………………………………………………… 

nr telefonu/faks, …………………………………...………………………………………………………………………. 

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

nr NIP ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

nr REGON ………………………………………………………………………………………………………………………. 

      

1. Zamawiający: 

Gmina  Zębowice,   ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice 

2. Zobowiązanie Wykonawcy: 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę: 

 

 

Wyszczególnienie 

 

Jedn. miary   

 

 Ilość 

 

Cena 

jednostkowa 

cena oferty netto 

(kol. 3 x kol. 4) 

1 2 3 4 5 

1.Odbiór, transport  i 

przekazanie 1 Mg odpadów 

komunalnych zmieszanych  

do RIPOK  

Mg 1.250,00 

Mg 

  

2.Odbiór, transport i 

przekazanie 1 Mg odpadów 

komunalnych zbieranych 

selektywnie do instalacji 

odzysku 

Mg 133,75 Mg   

3. Odbiór, transport i 

przekazanie 1 Mg odpadów 

Mg 4,50 Mg   
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komunalnych 

niebezpiecznych 

zbieranych selektywnie do 

instalacji odzysku lub 

unieszkodliwiania 

Razem cena oferty: 

 (suma poz. 1 - 3)  

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

Cena słownie netto ………………………………………………………………………………………………………………., 

plus podatek VAT  ……… %  - słownie VAT ………………………………………………………………………….. 

Cena słownie brutto ……………………………………………………………………………………………………………., 

 

4.  Oświadczamy, że: 

1) akceptujemy warunki płatności, 

2) przedmiot zamówienia będziemy wykonywać w okresie od 1.07.2013 r. (lub od dnia 

zawarcia umowy) do 31.12.2015r, 

3) zapoznaliśmy się z warunkami i wymaganiami podanymi przez Zamawiającego w 

SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 

4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia, 

5) akceptujemy projekt wzoru umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia 

podany przez Zamawiającego, 

6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, 

7) oświadczam, że usługi i dostawy stanowiące przedmiot zamówienia zamierzamy  

wykonać sami /* przy udziale podwykonawców (określić części zamówienia, które 

Wykonawca zamierza zlecić do wykonania podwykonawcom) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

5.    Oferta wspólna (jeżeli występuje). 

Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę: 

Nazwisko, imię: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon: …..……………………………………………………………………………………………………………………… 

Faks: ……………….…………………………………………………………...………………………………………………… 

 

 Zastrzeżenie Wykonawcy  

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie 

udostępnione 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..……………………………………………………………………………… 

 Korespondencję należy kierować na adres: 

nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………..………………… 

imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów: ……………………………..………………………… 

adres:  ……………………………………..………………………………………………………………………………. 

nr telefonu: …………………………….…………………………………………………………………………………… 

nr faksu: …………………………………………………………………………………....…………………………………… 

 Inne informacje wykonawcy:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

9.   Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 

…........................................................ 
Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń wiedzy w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 

…………………….…. data …........................... 

 

*  - niepotrzebna skreślić 

 
Oferta została złożona na …………………….. stronach  
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

Wykonawca/Wykonawcy………………………………………………………………………. 

 

 

Oświadczenie 1 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Zębowice, dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiadania niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3. dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  

zamówienia. 

 

 

........................., dn. .........................                                 ........................................................ 
Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń wiedzy w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr  196464 -

2013 z dnia 20.05.2013 r. 

 

 

 

                                                 
1

  Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie lub 
pełnomocnik w ich imieniu. 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

 

Wykonawca/wykonawcy……………………………………………………………………… 

 

 

Oświadczenie 2 

 

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie 

zamówienia pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Zębowice, z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759, z 

późn. zm.). 

 

 

………………………………………………………. 
Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń wiedzy w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 

 

 

.................................. 
Miejscowość i data 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr  196464 -

2013 z dnia  20.05.2013 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2

  Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

powyższy dokument podpisuje każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 

 

Wykonawca/Wykonawcy………………………………………………………………………….. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę na wykonanie zamówienia pn.:  Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zębowice,  

 

oświadczam, że : 

 do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), 

należą następujące podmioty*): 

 

1) ………………………………….. 

2) ………………………………….. 

3) ………………………………….. 

 

 nie należę do grupy kapitałowej *) 

 

..........................., dnia ..................2013 r.      

                                                  

                                                                                               

......................................................                                                                        
(Podpis osób uprawnionych do 

składania oświadczeń woli  w imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki) 

 

 

*   - niepotrzebne skreślić  

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr  196464 -

2013 z dnia  20.05.2013 r. 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

Wykonawca/Wykonawcy  ……………….…………………………………………………… 

 

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie – dotyczy zamówienia pn.:  

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy Zębowice  

 

 

 

Lp. 

Nazwa podmiotu, na rzecz 

którego usługi były 

wykonane  lub są 

wykonywane 

     Przedmiot usług 

ze wskazaniem usług 

głównych 

 

Wartość usług 

 

Daty wykonania 

     

     

     

     

Do powyższego wykazu dołączamy dowody, że wymienione w wykazie usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie. 

......................., dn. …………………….                              ............................................................ 
Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr   196464-

2013 z dnia 20.05.2013 r. 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

Wykonawca/Wykonawcy  ……………….…………………………………………………… 

 

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług 

w celu wykonania zamówienia pn.:   

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy Zębowice  

wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami 

 

 

 

Lp. 

 

 

Nazwa, opis narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 

 

Podstawa 

dysponowania 

zasobami 

   

   

   

   

   

 

......................., dn. ………………….                           ............................................................. 
Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr  196464 -

2013 z dnia   20.05.2013 r. 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ 

 

Wykonawca/Wykonawcy  ……………….…………………………………………………… 

 

Opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych 

przez wykonawcę usług w celu zapewnienia jakości zamówienia pn.: 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy Zębowice 

  

Lp. Opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

......................., dn. ……………………..                          ............................................................ 
Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr  196464-

2013 z dnia 20.05.2013 r. 
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Załącznik Nr 8  do SIWZ 

PROJEKT WZORU UMOWY 

 

Umowa Nr  ……………….. 

 

zawarta w dniu ……………………….. w Zębowicach pomiędzy  Gminą Zębowice z siedzibą w 

Zębowicach ul. Izydora Murka 2, kod pocztowy 46-048, reprezentowaną przez 

p. Waldemara Czaję – Wójta Gminy Zębowice 

przy kontrasygnacie p. ……………………….  - Skarbnika Gminy, NIP : ………………………….. 

REGON : ………………………. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

a   ................................................. z siedzibą w ................................ przy ul. 

.................................. …………………………………. NIP: …………………………………………….. REGON: 

……………………………………… reprezentowanym przez: p. ...................... 

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, 

 

po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r Nr 113 

poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych Nr ……. z dnia ……………………... oraz na podstawie oferty wybranego w 

tym postępowaniu Wykonawcy, następującej treści 

§ 1 

1. Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie  

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zębowice,  

zwanego dalej przedmiotem umowy. 

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z: 

1)  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.); 

2)   ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 

poz. 150, ze zm.); 

3)  ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21); 

4) 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 r. poz. 122); 

5)   uchwałą Rady Gminy Zębowice nr XIX/179/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 
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6)    uchwałą Rady Gminy Zębowice nr XXI/191/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  

Zębowice. 

3. Wykonawca oświadcza, że; 

1) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zębowice, prowadzonego 

przez Wójta Gminy Zębowice  pod Nr …………………….. , 

2) dysponuje bazą magazynowo-transportową usytuowaną w ………………………………… oraz  

pojazdami do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, pojazdami  do 

odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych  pojazdem do odbierania 

odpadów bez funkcji kompaktującej, spełniającymi wymagania określone w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122); 

3) posiada ubezpieczoną odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w 

związku  z  realizacją przedmiotu umowy, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych, na kwotę ………………… zł oraz ubezpieczenie nieruchomości, urządzeń, 

mienia ruchomego z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 

zdarzeniami losowymi: od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych. 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony został w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część 

niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych 

przeszkód oraz ograniczający niedogodności dla mieszkańców Gminy Zębowice do 

niezbędnego minimum; 

2) porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami 

wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy; 

3) garażowania pojazdów do realizacji przedmiotu umowy wyłącznie na terenie  

posiadanej bazy magazynowo-transportowej; 

4) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z  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 r. poz. 122); 

5) wyposażenia pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież  

ochronną z widocznym logo Wykonawcy; 

6) dokonywania odbioru i transportu odpadów również w przypadkach, kiedy dojazd do 
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punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych 

remontów dróg, dojazdów, złych warunków atmosferycznych - w takich przypadkach 

Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu 

umowy;  

7) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym Wykonawca jest 
zobowiązany zagospodarować  odpady komunalne odbierane  z terenu Gminy w taki 
sposób, aby zapewnić osiągnięcie zakładanego na poszczególne lata  przepisami 
prawa poziomu   recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących 
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  oraz   
ograniczenia  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania  , a w przypadku odbioru odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych w taki sposób, aby zapewnić  osiągnięcie zakładanego na 
poszczególne lata  przepisami prawa poziomu   recyklingu , przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych. 

  

8) okazania na każde żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających 

wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego 

wymaganiami i przepisami prawa; 

9) ponoszenia pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody 

na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją 

przedmiotu umowy; 

10) przed zbiórką odpadów z terenu Gminy Zębowice i po zapełnieniu samochodu 

odpadami komunalnymi obowiązkowy będzie wjazd na wagę posiadającą 

legalizację,  wskazaną Wykonawcy przez Zamawiającego; 

11) uzgodnienia z Zamawiającym planowanych tras poruszania się pojazdów w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy, dostarczenia harmonogramu wywozów odpadów 

mieszkańcom Gminy Zębowice - w ciągu 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego 

wykazu nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne; 

12) sporządzania miesięcznych raportów zawierających ilość odebranych odpadów 

komunalnych w danym miesiącu, z podziałem na frakcje odpadów i informacja o 

sposobie ich zagospodarowania. 

6. Szczegółowy opis przedmiotu umowy jest zawarty w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy z dnia …………….., które stanowią integralną część 

niniejszej umowy. 

7. Zamawiający ma prawo do kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu 

umowy, w szczególności poprzez wgląd do dokumentów sporządzanych w związku z 

prowadzeniem przez Zamawiającego ewidencji odpadów i ich kontroli.  

 

§ 2 
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Wykonawca wykona umowę w terminie od …………………. do 31 grudnia 2015 r. 

 

§ 3 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, wynosi 

……………………. zł brutto (słownie: ………….. zł brutto), w tym podatek od towarów i usług 

VAT w wysokości …. %. 

2. Faktyczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie 

ustalone na podstawie: 

1) zryczałtowanej ceny jednostkowej odbioru, transportu i przekazania 1 Mg odpadów 

komunalnych zmieszanych do RIPOK, która zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 

…………………… zł brutto oraz faktycznej ilości tych odpadów potwierdzonej 

odpowiednimi dokumentami; 

2) zryczałtowanej ceny jednostkowej odbioru, transportu przekazania 1 Mg odpadów 

komunalnych zbieranych selektywnie do instalacji odzysku lub unieszkodliwienia, która 

zgodnie ze złożoną ofertą wynosi …………………… zł brutto oraz faktycznej  ilości tych 

odpadów potwierdzonej odpowiednimi dokumentami; 

3) zryczałtowanej ceny jednostkowej odbioru, transportu przekazania 1 Mg odpadów 

komunalnych niebezpiecznych zbieranych selektywnie do instalacji odzysku lub 

unieszkodliwienia, która zgodnie ze złożoną ofertą wynosi …………………… zł brutto oraz 

faktycznej  ilości tych odpadów potwierdzonej odpowiednimi dokumentami; 

4) ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 2 pkt. 1, 2, i 3, pozostają niezmienne przez 

okres trwania umowy, obejmują wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy w 

przeliczeniu na 1 Mg odpadów komunalnych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z jego realizacją, a także oddziaływania 

innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, 

pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 

do żądania zmiany cen jednostkowych. 

3. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonany przedmiot zamówienia następować będzie 

miesięcznie, na podstawie faktury zatwierdzonej przez Zamawiającego i wystawionej 

przez Wykonawcę, z załączonymi dokumentami potwierdzającymi przekazanie odpadów 

do RIPOK i do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania. 

4. Zapłata będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 

w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 4. 

5. Za nieterminową płatność faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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1) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu harmonogramu odbioru 

odpadów komunalnych, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 11 -  w wysokości 100,00 zł 

brutto za każdy dzień opóźnienia, 

2) za każdy udokumentowany przypadek opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w 

odniesieniu do terminów określonych w harmonogramie odbioru odpadów 

komunalnych, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, 

3) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 

2. Kary umowne określone w § 4 ust. 1 Wykonawca będzie wpłacał na rachunek bankowy 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych, dochodzonego na zasadach ogólnych. 

4. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i obowiązków 

powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

 

§ 5 

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, 

gdy: 

1) wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 9 j ustawy z dnia 13 września 1996 

roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, ze zm.); 

2) Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał ich wykonywanie, zaś przerwa 

trwała dłużej niż 7 dni; 

3) Zamawiający przeprowadził kontrolę bazy magazynowo-transportowej oraz 

pojazdów do odbierania odpadów komunalnych i stwierdził, że nie spełniają 

wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie 

Wykonawcy; 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej 

zmiany  okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w  interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w 

tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. 

3. Wypowiedzenie umowy i odstąpienie od umowy musi nastąpić na piśmie pod rygorem 

nieważności oraz zawierać uzasadnienie. 

 

§ 6 

1. Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba  że Zamawiający przewidział 
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możliwość dokonania takiej zmiany w  ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron w formie 

pisemnej  zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

Prawa zamówień publicznych. 

 

§ 8 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 

Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik Nr1, 

2) oferta Wykonawcy – załącznik Nr 2, 

3) uchwała Rady Gminy Zębowice Nr XIX/179/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 

4) uchwała Rady Gminy Zębowice Nr XXI/191/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  Zębowice. 

 Koordynatorem umowy jest pani Katarzyna Helios-Wieczorek. 

 

 

WYKONAWCA                                                                  ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                                                                                        
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Załącznik Nr 9 do SIWZ 

 

Uchwała Rady Gminy Zębowice Nr XIX/179/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

 

Zamieszczono w oddzielnym pliku : Załącznik Nr 9 do SIWZ – uchwała Rady Gminy Zębowice 

Nr XIX/179/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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Załącznik Nr 10 do SIWZ 

 

Uchwała  Rady Gminy Zębowice Nr XXI/191/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. 

 

 

 

Zamieszczono w oddzielnym pliku : Załącznik Nr 10 do SIWZ –uchwała  Rady Gminy Zębowice 

Nr XXI/191/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy  Zębowice . 

 

 


