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Nr zamówienia: RGS.6238.1.2015
Miechów-Charsznica, dnia 10.02.2015 r.

1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.

Gmina Charsznica
ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica 
telefon: (41) 3836110, 3836162, telefaks: (41) 3836240 
e-mail: urzad@charsznica.pl
adres strony internetowej : www.charsznica.pl 

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu
nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm).

3. Opis przedmiotu zamówienia.

I. Przedmiotem zamówienia jest:

Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica

Wspólny słownik zamówień  (CPV): 

 90000000-7 Usługi  odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i
usługi ekologiczne

 90500000-2 Usługi związane z odpadami
 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami
 90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
 90512000-9 Usługi transportu odpadów
●    34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

Przedmiotem  zamówienia  jest  odbieranie,  transport
i  zagospodarowanie  (odzysk  lub  unieszkodliwienie)  wskazanych
w opisie zamówienia odpadów komunalnych z:  
1) położonych  na  terenie  Gminy  Charsznica  nieruchomości,  na
których zamieszkują mieszkańcy oraz 
2) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób
zapewniający  osiągnięcie  przez  Gminę  Charsznica  odpowiednich
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku
innymi  metodami  oraz  ograniczenie  masy  odpadów  komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z
przepisami:
 ustawy z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i  porządku w

gminach (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.),
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 Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  29  maja  2012  r.  w  sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych,

 Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  25  maja  2012  r.  w  sprawie
poziomów  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających
biodegradacji  przekazywanych  do  składowania  oraz  sposobu  obliczania
poziomu ograniczania masy tych odpadów,

 Wojewódzki Plan Gospodarki  Odpadami, przyjęty Uchwałą Nr XXV/397/12
Sejmiku  Województwa  Małopolskiego  z  dnia  2  lipca  2012  r.  w  sprawie
zmiany Uchwały Nr XI/125/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
25 sierpnia 2003 roku w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Województwa
Małopolskiego  2010  i  Uchwały  Nr  XI/133/07  Sejmiku  Województwa
Małopolskiego z dnia  24 września  2007 r.  w sprawie zmiany Uchwały  Nr
XXXVI/443/05 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2005
roku  w  sprawie  „Programu  Ochrony   Środowiska  Województwa
Małopolskiego na lata 2005 –  2012” oraz Uchwały Nr XI/125/03 Sejmiku
Województwa  Małopolskiego  z  dnia  25  sierpnia  2003  roku  w  sprawie
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami z późniejszymi zmianami,

 Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z  dnia 2 lipca
2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa
Małopolskiego” z późniejszymi zmianami,

 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Charsznica,
przyjętego  uchwałą  XXVII/160/2013  Rady  Gminy  Charsznica  z  dnia
22 marca 2013r.

 Uchwała Nr XXVII/159/2013 Rady Gminy Charsznica z dnia  22 marca 2013r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości  w
Gminie Charsznica i zagospodarowania tych odpadów.

Wykonawca jest obowiązany do:

a) uzyskania  następujących  poziomów  recyklingu  i  przygotowania  do
ponownego użycia łącznie papieru, metalu, tworzywa sztucznego i szkła:

a. 16% w 2015 r.
b. 18% w 2016 r.
c. 20% w 2017 r.

b) uzyskania  następujących  poziomów  recyklingu,  przygotowania  do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

a. 40% w 2015 r.
b. 42% w 2016 r.
c. 45% w 2017 r.

c) nieprzekroczenia  dopuszczalnego poziomu masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, tj. poziomu :

a. 50% w 2015 r.
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        b. 45% w 2016 r. 
c.  45% w 2017 r.

        
w  stosunku  do  wynoszącej  394,988  Mg  masy  tych  odpadów

wytworzonych w 1995 r. na terenie Gminy Charsznica.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykazania  stopnia  osiągnięcia  każdego

z powyższych poziomów:

a) odnośnie 2015 r. – w terminie do 31 stycznia 2016 r.,

b) odnośnie 2016 r. – w terminie do 31 stycznia 2017 r.

c) odnośnie 2017 r. – w terminie do 31 lipca 2017 r.

W  zakres  zamówienia  wchodzą  również  opisane  poniżej  obowiązki

Wykonawcy polegające na:

1.Wyposażeniu wskazanych przez Gminę nieruchomości zamieszkałych

w pojemniki  na  odpady  zmieszane spełniające wymagania określone

w  „Regulaminie  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  gminy

Charsznica”  a  w  przypadku  odpadów  selektywnie  zbieranych  w

pojemniki na odpady, zgodnie z następującymi zasadami: 

a)  domy  jedno-  i  wielorodzinne  w  pojemniki  na  odpady  z  uwzględnieniem

selektywnej zbiórki odpadów i pojemniki na odpady zmieszane, 

b)  ilość  i  pojemność  pojemników  do  gromadzenia  odpadów  zmieszanych,

w  które  Wykonawca  wyposaża  zamieszkałe  nieruchomości,  musi  być

dostosowana  do  liczby  obsługiwanych  mieszkańców  i  wynikającej  z

harmonogramu częstotliwości ich opróżniania, przy uwzględnieniu średniej ilości

odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym przez jednego mieszkańca

w ciągu jednego miesiąca na poziomie 50 dm3 (litrów) odpadów zmieszanych,

c) ilość i pojemność urządzeń do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych,

w  które  Wykonawca  wyposaża  zamieszkałe  nieruchomości,  musi  być

dostosowana  do  liczby  obsługiwanych  mieszkańców  i  wynikającej

z  harmonogramu częstotliwości  ich  odbierania  lub  opróżniania  przy założeniu

braku limitu ilości odbieranych odpadów segregowanych,

4



d) dane szczegółowe  ilości i pojemności urządzeń do gromadzenia odpadów :

-  pojemniki  w  kolorze  czarnym  lub  szarym  na  odpady  komunalne

zmieszane :

120 l - ok. 1200 szt.

240 l - ok. 800 szt.

1100 l- ok. 5 szt.

- pojemniki w kolorze zielonym na odpady komunalne segregowane w

zakresie szkła  :

120 l - ok. 2000 szt.

1100 l- ok. 6 szt.

-  pojemniki  w kolorze żółtym na odpady  komunalne segregowane w

zakresie  tworzyw  sztucznych,  papieru,  metalu,  odpadów

wielomateriałowych   :

1100 l- ok. 5 szt.

e) Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania ilości i pojemności urządzeń

do gromadzenia odpadów w terminie do 14 dni od zgłoszenia w formie pisemnej

zapotrzebowania przez Zamawiającego,

2.  Zakupie i dostarczeniu właścicielom nieruchomości jednorodzinnych

worków  na  selektywnie  zbierane  odpady  komunalne na  zasadach

określonych w pkt IV niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, 

a) dane szczegółowe  ilości i pojemności worków do gromadzenia odpadów :

-  worki  w  kolorze  żółtym  na  odpady  komunalne  segregowane

w  zakresie  tworzyw  sztucznych,  papieru,  metalu,  odpadów

wielomateriałowych   :  120 l -  ok. 3000 szt./miesiąc.

3.  Zaopatrzeniu  w  pojemniki  na  odpady  komunalne  punktu

selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych zgodnie  z  zapisami

zawartymi w pkt V niniejszego opisu przedmiotu zamówienia,

4.  Sporządzaniu Harmonogramu Usług na zasadach określonych w pkt VI

niniejszego opisu przedmiotu zamówienia,

5.  Sporządzaniu Raportów miesięcznych na  zasadach określonych w  pkt
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VII niniejszego opisu przedmiotu zamówienia,

6. Poddawaniu się Kontroli na zasadach określonych w pkt VIII niniejszego

opisu przedmiotu zamówienia,

7.  Wykonywaniu Dyżurów na  zasadach określonych w  pkt IX niniejszego

opisu przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów w taki sposób, by wokół
pojemników zachowana była czystość i porządek. 
Odbieranie odpadów może następować od godz. 7.00 do 20.00.

Wykonawca jest  zobowiązany  do  zagospodarowania  odpadów  odebranych  od
właścicieli  nieruchomości  i  z  punktu  selektywnego  zbierania  odpadów
komunalnych  z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,  w tym zgodnie z
zasadą, iż podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
jest obowiązany do:

1. przekazywania  odebranych  od  właścicieli  nieruchomości  selektywnie
zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania
odpadów,  zgodnie z hierarchią  postępowania  z odpadami, o  której mowa
w art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

2. przekazywania  odebranych  od  właścicieli  nieruchomości  zmieszanych
odpadów  komunalnych  oraz  pozostałości  z  sortowania  odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania  do regionalnej  instalacji  do
przetwarzania odpadów komunalnych.

Wykaz posesji do obsługi zostanie udostępniony Wykonawcy, który
wygra przetarg przed zawarciem umowy na realizację  niniejszego
przedmiotu zamówienia.

II. Charakterystyka Gminy Charsznica
1. Gmina zajmuje obszar 7 828 ha (78,28 km2). Liczba osób, zameldowanych na
pobyt stały: 7 656 osób . 
Szacuje  się,  że  na  terenie  gminy  Charsznica  faktycznie  mieszka
ok. 6 913 osób ( wg danych z deklaracji ). 
Szacuje  się,  że  ok.  6713  osób mieszka  w zabudowie  jednorodzinnej
i ok. 200 osób w zabudowie wielorodzinnej. 
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Ilość mieszkańców (wg zameldowania) każdego sołectwa wchodzącego w skład
gminy:

Nazwa sołectwa

Liczba mieszkańców
wg złożonych dekla-
racji

Liczba mieszkańców wg
ewidencji ludności

Charsznica 332 373
Chodowiec 68 86
Chodów 332 352
Ciszowice 228 240
Dąbrowiec 161 161
Jelcza 472 541
Marcinkowice 175 198
Miechów-Charsznica 1482 1691
Podlesice 393 420
Pogwizdów 205 258
Swojczany 780 837
Szarkówka 208 238
Tczyca 742 799
Uniejów Kolonia 269 294
Uniejów Parcela 107 108
Uniejów Rędziny 383 412
Wierzbie 172 198
Witowice 404 450
Razem 6 913 7 656

Ilość gospodarstw domowych:

liczba gospodarstw domowych na terenie Gminy: ok. 2200
ilość  bloków na terenie Gminy:  2

Uwaga: Ilości gospodarstw domowych i mieszkańców faktycznie mieszkających
na terenie gminy są orientacyjne oraz ulegają ciągłym zmianom.

III.  Zakres odbierania odpadów w podziale na typy punktów odbioru

III.1 Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – zabudowa
jednorodzinna
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Na  terenie  zabudowy  jednorodzinnej  obowiązywać  będzie  system  mieszany
pojemnikowo -  workowy odbioru odpadów komunalnych: 

1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powinny być odbierane z
pojemników o pojemności 120 l lub z pojemników o pojemności 240 l. 
b) Odpady te powinny być odbieranie z częstotliwością 1 raz na miesiąc.

2)  Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane -
tworzywa  sztuczne,  papier,  metal,  odpady  wielomateriałowe,
zmieszane odpady opakowaniowe):

a) Selektywnie zbierane odpady komunalne (tj. łącznie tworzywa sztuczne, pa-
pier, metal, odpady wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe) powin-
ny być odbierane w workach o pojemności 120 l.
b) Odpady te powinny być odbierane z częstotliwością 1 raz na miesiąc.

3)  Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane -
szkło):

a) Szkło powinno być odbieranie z pojemników o pojemności 120 l.
b) Odpady te powinny być odbierane z częstotliwością 1 raz na 2 miesiące.

III.2 Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – zabudowa
wielorodzinna

1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powinny być odbierane z
pojemników o pojemności 1 100 l. Dopuszczalne są ponadto pojemniki o pojem-
ności 120 l, 240 l oraz 770 l.
b) Odpady te powinny być odbierane z częstotliwością co najmniej 1 raz na ty-
dzień (tak często, aby nie dochodziło do wysypywania się odpadów z pojemni-
ków).

2)  Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane -
tworzywa  sztuczne,  papier,  metal,  odpady  wielomateriałowe,
zmieszane odpady opakowaniowe):

a) Selektywnie zbierane odpady komunalne (tj. łącznie tworzywa sztuczne, pa-
pier, metal, odpady wielomateriałowe , zmieszane odpady opakowaniowe)
powinny być odbierane z pojemników o pojemności 1 100 l. Dopuszczalne
są ponadto pojemniki o pojemności 120 l, 240 l oraz 770 l.

b) Odpady te powinny być odbierane z częstotliwością 1 raz na miesiąc.

3)  Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane -
szkło):

a) Szkło powinno być odbieranie z pojemników o pojemności 1 100 l. Dopusz-

8



czalne są ponadto pojemniki o pojemności 120 l, 240 l oraz 770 l.
b) Odpady te powinny być odbierane z częstotliwością 1 raz na 2 miesiące.

III.3 Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Odpady  odbierane  z  punktu  selektywnego  zbierania  odpadów
komunalnych:

a) przeterminowane leki i chemikalia, 
b) zużyte baterie i akumulatory,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz elementy tego sprzętu, 
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe, dywany, wykładziny,
e) zużyte opony

- powinny być odbierane z punktu selektywnego zbierania odpadów komu-
nalnych wyznaczonego na terenie Gminy Charsznica ( zlokalizowanego na
terenie Zakładu Usług Komunalnych ul. Żarnowiecka 3 w Miechowie-Charsz-
nicy). Częstotliwość odbioru – punkt selektywnej zbiórki odpadów komunal-
nych będzie funkcjonował na stałe na terenie Gminy. Odbieranie powinno
następować co najmniej raz na dwa miesiące, według harmonogramu uzgod-
nionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. 

IV. Zakup i dostarczanie właścicielom nieruchomości jednorodzinnych
worków na selektywnie zbierane odpady komunalne

Wykonawca jest zobowiązany do zakupu i dostarczania  właścicielom nierucho-
mości jednorodzinnych  worków do selektywnego zbierania odpadów komunal-
nych w ilości  niezbędnej  do spełnienia obowiązków w zakresie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli takich nieruchomości. Dostar-
czane worki służą do łącznego zbierania następujących frakcji odpadów komu-
nalnych:
a) suche bez szkła, obejmujące: tworzywa sztuczne, papier, metal, odpady wie-

lomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe,

Worki powinny spełniać następujące wymagania:
1. posiadać pojemność 120 l,
2. być wykonane z folii  polietylowej  LDPE lub równoważnego materiału o

grubości minimum 60 mikrometrów,
3. być odporne na rozerwanie - wytrzymałość minimum 30 kg,
4. być odporne na działanie promieni UV, niskich temperatur oraz środków

chemicznych,
5. tworzywa i substancje użyte do wykonania worków nie powinny zawierać

kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska,
6. posiadać kolor zgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na

terenie Gminy Charsznica (żółty worek na selektywnie zbierane odpady
komunalne w zakresie papieru, metalu, tworzyw sztucznych i opakowań
wielomateriałowych).
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V.  Zaopatrzenie  w  pojemniki  na  odpady  komunalne  punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Wykonawca jest zobowiązany do zaopatrzenia punktu selektywnego zbierania
odpadów  komunalnych  w  pojemniki  na  następujące  rodzaje  odpadów
komunalnych:

a) przeterminowane leki i chemikalia, 
b) zużyte baterie i akumulatory,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe, dywany, wykładziny,
e) zużyte opony.

Zaopatrzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w powyższe
pojemniki powinno nastąpić najpóźniej do 1 lipca 2015 r. lub w terminie 7 dni od
zawarcia umowy, jeżeli zawarcie umowy nastąpi po dacie 1 lipca 2015 r.

VI. Harmonogramu Usług

1. Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu Harmonogram Usług w ter-
minie 2 tygodni od zawarcia umowy, nie później niż do 15 czerwca 2015 r.
(chyba że zawarcie umowy nastąpi po tej dacie – w takim przypadku obo-
wiązuje termin 2-tygodniowy).

2. Zamawiający ma prawo do bieżącego zgłaszania uwag i zastrzeżeń do Har-
monogramu Usług. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia stosow-
nych zmian w Harmonogram Usług najpóźniej w ciągu 2 dni od otrzymania
uwag i zastrzeżeń.

3. Harmonogram Usług staje się załącznikiem do umowy i stanowi jej integralną
część.

4. W przypadku, gdy wyniknie potrzeba jakichkolwiek zmian w Harmonogramie
Usług, wykonawcy zobowiązany jest poinformować wcześniej Zamawiające-
go i uzyskać jego zgodę.

5. Wykonawca ma obowiązek przekazania właścicielowi nieruchomości informa-
cji o terminie odbierania odpadów w formie wydruku podczas pierwszego od-
bioru odpadów (informacja musi być zgodna z Harmonogramem Usług). W
przypadku zmiany Harmonogramu Usług, Wykonawca ma obowiązek aktuali-
zować informację o terminie odbierania odpadów i przekazywać ją właścicie-
lom nieruchomości.

6. Zamawiający udostępni Wykonawcy, który wygra przetarg przed zawarciem
umowy na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia, wykaz posesji do
obsługi.
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VII. Raporty miesięczne

1. Do 5. dnia każdego miesiąca, wykonawca zobowiązany jest do przekazy-
wania Zamawiającemu raportów miesięcznych za poprzedni miesiąc dotyczą-
cych odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów.

2. Raporty miesięczne, o których mowa w powyżej, powinny być przekazy-
wane Zamawiającemu w formie  elektronicznej  (w  zaakceptowanym przez
Zmawiającego formacie) oraz w formie wydruku.

3. Miesięczne raporty powinny zawierać co najmniej:

1) ilość  wyjazdów  i  narzędzia  wykorzystywane  do  zbiórki  poszczególnych
strumieni odpadów,

2) ilości zebranych odpadów w podziale na frakcje,

3) ilość przekazanych do zagospodarowania poszczególnych typów odpadów
komunalnych, 

4) dni i godziny realizowania usług odbioru odpadów, rzeczywiste codzienne
godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, trasy rzeczywiście przejechane i
odchylenia od normy,

5) informacje o pojemnikach lub workach zawierających odpady niezgodne z
ich przeznaczeniem (odpady zmieszane zamiast zbiórki selektywnej) oraz
dokładną lokalizację danego punktu odbioru odpadów, właściciela nieru-
chomości oraz dokumentację fotograficzną,

6) informacje na temat reklamacji i skarg złożonych wykonawcy przez wła-
ścicieli nieruchomości,

7) punkty odbioru odpadów, w których odpady znajdują się poza pojemni-
kiem, w workach lub luzem,

8) punkty odbioru odpadów, w których występują pojemniki zniszczone, wy-
magające naprawy,

9) informacje o zauważonych dzikich wysypiskach.

VIII. Kontrola 

1. Wykonawca umożliwia Zamawiającemu dokonanie kontroli i/lub audytu w
dowolnym  dniu  i  o  dowolnej  godzinie  w  zakresie:  pojazdów  wykonawcy,
instalacji  przetwarzających  odpady  odbierane  przez  wykonawcę,  bazy
magazynowo-transportowej. 
2. Kontrola i/lub audyt, o których mowa powyżej, mogą dotyczyć zarówno
dokumentów, jak i fizycznego sprawdzenia zgodności informacji podawanych
w  dokumentach  ze  stanem  faktycznym  (np.  przegląd  pojazdu  przez
Zamawiającego, wizyta Zamawiającego na instalacji i dokonanie pomiarów,
wizyta Zamawiającego w bazie magazynowo-transportowej).
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IX. Dyżury

1. Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie i bieżące aktualizowanie wła-
snej strony internetowej (www), na której wykonawca zamieszcza w wi-
docznym miejscu (tj. w zakładkach widocznych bezpośrednio po urucho-
mieniu strony www) informacje, których obowiązek zamieszczania wynika
z zapisów niniejszego OPZ. Obowiązkiem wykonawcy jest poinformowanie
Zamawiającego o adresie strony www, a także niezwłoczne informowanie
o każdej zmianie adresu www.

2. Obowiązkiem  wykonawcy  jest  wskazanie  osoby  do  kontaktu
odpowiedzialnej  ze  strony  wykonawcy  za  bieżące  kontakty  z
Zamawiającym w związku ze świadczeniem usług w ramach Zamówienia.
W ramach danych kontaktowych wykonawca zobowiązany jest podać co
najmniej:  imię,  nazwisko,  funkcję  w przedsiębiorstwie,  nr  telefonu,  nr
faks,  adres  e-mail  osoby  do  kontaktu.  W  przypadku  czasowej
niedostępności  osoby  (np.  urlop),  wykonawca powinien wskazać osobę
zastępującą osobę do kontaktu oraz podać Zamawiającemu co najmniej:
imię, nazwisko, funkcję w przedsiębiorstwie, nr telefonu, nr faks, adres e-
mail osoby zastępującej osobę do kontaktu.

3. Osoba  do  kontaktu,  o  której  mowa  w  punkcie  2  powyżej  winna  być
upoważniona  do  podejmowania  niezbędnych  decyzji  operacyjnych,
zarówno w warunkach normalnych, jak i w sytuacjach nadzwyczajnych.
Warunki te odnoszą się również do osoby zastępującej osobę do kontaktu.

4. Osoba do kontaktu ze strony wykonawcy powinna być dostępna telefo-
nicznie i pod adresem e-mail dla Zamawiającego od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w dniach świadczenia usług odbio-
ru odpadów przez wykonawcę w godzinach w jakich odpady będą odbiera-
ne (pomiędzy 7.00 a 20.00). Warunki te odnoszą się również do osoby za-
stępującej osobę do kontaktu.

5. Niezależnie od obowiązku wykonawcy wskazania adresów e-mail poszcze-
gólnych osób, o których mowa w pkt. 2 powyżej, obowiązkiem wykonaw-
cy będzie również wskazanie ogólnego adresu e-mail wykonawcy, na który
powinna być kierowana od Zamawiającego cała korespondencja z wyko-
nawcą.

6. Wykonawca jest obowiązany do załatwiania reklamacji zgłaszanych przez
właścicieli nieruchomości lub Zamawiającego w maksymalnym terminie do
2 dni. Wykonawca umieszcza na swojej stronie internetowej numer kon-
taktowy do zgłaszania reklamacji.
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4.    Oferty częściowe:
Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych.

5.  Informacja  o  przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających,  
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6  Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zlecenia zamówień uzupełniających,  o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6  Prawa zamówień publicznych. 

6. Oferty wariantowe:

Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia -  od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. 
lub jeżeli udzielenie zamówienia nastąpi po dniu 1 lipca 2015 r. - 24 
miesiące od dnia udzielenia zamówienia.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceniania spełniania 
warunków przez Zamawiającego: 

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki
dotyczące:

1) Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.:

 posiada aktualne zezwolenie starosty na transport odpadów komunalnych, 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania Zamówienia, tj.:

 w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę
odbioru odpadów komunalnych na rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły
przez okres minimum 12 miesięcy o łącznej masie minimum 1 300 Mg.

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  
do wykonania zamówienia, tj:

a) posiada samochody bezpylne przystosowane do opróżniania pojemników o po-
jemnościach od 120 l do 1 100 l. – w ilości co najmniej 3 szt., 
b) posiada samochody przystosowane do odbioru selektywnie zbieranych odpa-
dów  w  workach,  odpadów  wielkogabarytowych,  zużytego  sprzętu  elektrycznego  
i elektronicznego – w ilości co najmniej 2 szt.,
c) dysponuje  instalacją  do  przetwarzania  zmieszanych  odpadów  komunalnych
(regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacją zastęp-
czą wyznaczoną do obsługi Regionu Zachodniego). 
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4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

a) Wykonawca  musi  posiadać  środki  finansowe  lub  zdolność  kredytową  
w wysokości nie mniejszej niż 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych),

b) Wykonawca  musi  być  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu
prowadzonej  działalności  gospodarczej  w  zakresie  obejmującym,  co  najmniej
przedmiot  zamówienia,  minimalna  suma  gwarancyjna  ubezpieczenia  500  000  zł.
(słownie: pięćset tysięcy złotych).

Zamawiający  będzie  oceniał  spełnianie  warunków poprzez  szczegółową  analizę
formalną i merytoryczną złożonych ofert, w oparciu o kryteria „spełnia – nie spełnia”.

9. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także 
wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.:

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do siwz,
2.  W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy –
Prawo zamówień publicznych: 
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 2 do SIWZ;
b) oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia;  wzór  oświadczenia  stanowi
załącznik nr 3 do SIWZ;

c) oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej ; wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 4 do SIWZ;
d) aktualny odpis 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;e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  organu  podatkowego  -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
f) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego,  potwierdzające,  że  Wykonawca  nie
zalega z opłacaniem  składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
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g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;h) aktualną  informację  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
i) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.

I.  Jeżeli,  w  przypadku  wykonawcy  mającego  siedzibę  na  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11
ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonawca  składa  w  odniesieniu  do  nich  zaświadczenie  właściwego  organu
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności
tych osób w zakresie  określonym w art. 24  ust  1 pkt  5-8,  10 i  11 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się
zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed  notariuszem,  właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych
osób;
II.  Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt c), d), e),
g) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)  nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości,  wystawiony  nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i  zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania
decyzji  właściwego  organu,  wystawiony  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed
upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt f) i h)
składa  zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego
miejsca  zamieszkania  albo  zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10-11 ustawy Pzp, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli  w  miejscu  zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
powyżej w pkt. I i II zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone  przed  notariuszem,  właściwym organem sądowym,  administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
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zamieszkania,  wystawionych  nie  wcześniej  niż  w  terminie  właściwym  dla
dokumentu zastępowanego oświadczeniem.
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.

j) aktualne zezwolenie starosty na transport odpadów komunalnych,

k) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, z podaniem ilości odebranych odpadów komunalnych, dat wykonania
i  odbiorców  usług  oraz  załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,  że  usługi  te
zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wzór wykazu stanowi załącznik nr 5
do SIWZ,

l) wykaz  narzędzi,  wyposażenia  zakładu  i  urządzeń  technicznych  dostępnych
Wykonawcy  usług  w  celu  realizacji  zamówienia  wraz  z  informacją  o  podstawie
dysponowania tymi zasobami; wzór wykazu stanowi załącznik nr 6. Wykonawca musi
udokumentować, że dysponuje:  

 samochodami  bezpylnymi  przystosowanymi  do  opróżniania  pojemników  o
pojemnościach od 120 l do 1 100 l. – ilość samochodów co najmniej 3 szt., 

 samochodami przystosowanymi do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w
workach,  odpadów  wielkogabarytowych,  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i
elektronicznego – ilość samochodów co najmniej 2 szt.

Do wykazu przedmiotowego sprzętu należy dołączyć ważne na dzień otwarcia ofert
kopie dowodów rejestracyjnych wraz z kopiami polis OC dla wszystkich wymienionych
wyżej pojazdów.

m) informacja  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  w
którym  wykonawca  posiada  rachunek,  potwierdzająca  wysokość  posiadanych
środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową  wykonawcy  na  kwotę  300 000  zł,
wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

n) opłacona polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,
że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 500 000 zł

4. Inne dokumenty: 

a) parafowany przez Wykonawcę projekt umowy zał. nr 7 do SIWZ,
b) potwierdzenie wniesienia wadium.

Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub
podmiotów zobowiązany jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż będzie dysponował tymi
zasobami,  w  szczególności  przedstawić  pisemne  zobowiązanie  tego  podmiotu  lub
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podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania  
z nich przy wykonywaniu zamówienia.

10. Podwykonawstwo

Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca

zamierza powierzyć podwykonawcom.

11. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

oraz  przekazywania  oświadczeń  lub  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób

uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

1)  Wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  zamawiający

i wykonawcy przekazują pisemnie. Pisma do zamawiającego należy kierować na adres

zamawiającego podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z wykonawcami:

a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu podany

w pkt. 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 41-38-36-240, jeżeli

ich treść niezwłocznie zostanie potwierdzona pisemnie.

b) Zamawiający dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną na adres

urzad@charsznica.pl , jeżeli ich treść niezwłocznie zostanie potwierdzona pisemnie.

3) W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia

oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne zamawiający może

się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszej

specyfikacji sposobów.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1)  Osobami  ze  strony  zamawiającego  upoważnionymi  do  kontaktowania  się

z wykonawcami jest:

Edyta Żebrak 

Aleksandra Szwaja 

tel. 41 38-26-344

fax. 41 38-36-240

w terminach godz. pomiędzy 8:00, a 15:00,

2) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń,

wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub
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drogą elektroniczną jest:

Grażyna Bugaj

tel. 41 38-36-110, 41 38-36-162

fax. 41 38-36-240

w terminach w godzinach pracy Zamawiającego.

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1) wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień

niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych

warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,

z zastrzeżeniem pkt.2).

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż

do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. 15 niniejszej specyfikacji)

terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić

wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3)  Ewentualna  zmiana  terminu  składania  ofert  nie  powoduje  przesunięcia  terminu,

o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek

o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim

wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez

ujawniania  źródła  zapytania  oraz  zamieszczone  na  stronie  internetowej

www.bip.charsznica.pl 

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi

na  kierowane  do  zamawiającego  zapytania  w  sprawach  wymagających  zachowania

formy pisemnej postępowania.

6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania

ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym

zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano

specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie

internetowej www.bip.charsznica.pl .

18



3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów,

jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów

będą podlegały nowemu terminowi.

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści

ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na

wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

5)  Jeżeli  wprowadzona  modyfikacja  treści  specyfikacji  prowadzi  do  zmiany  treści

ogłoszenia  zamawiający  zamieści  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  „ogłoszenie  o

zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając

jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian

w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa

zamówień publicznych.

6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia

o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający

zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej

www.bip.charsznica.pl .

12. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości:  10.000,00 zł,

słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100.

3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:  38 84500005 0030 0300 0013

0003 BS  Wolbrom  O/Charsznica  z  adnotacją  „wadium  -  Odbieranie,  transport  i

zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z

terenu Gminy Charsznica"

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych

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

Przedsiębiorczości  (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.  275) w terminie do  25.02.2015r.,

sposób przekazania: Gmina Charsznica, ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica, pok. nr 10

(sekretariat); w treści oferty załączyć należy kserokopię w/w dokumentu,

4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin

uznania na rachunku zamawiającego.

5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w

art. 45 i 46.

6. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji

form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta

podlegać będzie odrzuceniu.

13. Termin związania ofertą

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

ofert.

2.  Wykonawca  pozostaje  związany  ofertą  przez  okres  30  dni  od  upływu  terminu

składania ofert, tj. do dnia 27.03.2015r.

3.  W  uzasadnionych  przypadkach,  na  co  najmniej  3  dni  przed  upływem  terminu

związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie

zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając

o tym zamawiającego.

5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy

jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

14. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty:

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem

czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą

wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie
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gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4)  Oferta  podpisana  przez  upoważnionego  przedstawiciela  wykonawcy  wymaga

załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki

i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6)  Dokumenty  winny  być  sporządzone  zgodnie  z  zaleceniami  oraz  przedstawionymi

przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje  i  dane określone

w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/

osób podpisującej ofertę.

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający

możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty

gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,

a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie

z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli

każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.

3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie

lub przez upoważnionego przedstawiciela.

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną

odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona

w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy

zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę

tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki

została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

3. Sposób zaadresowania oferty:

1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność

do terminu otwarcia ofert.
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2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego

na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym

adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta - Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica

nie otwierać przed 25.02.2015r., godz. 10:30"

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego

oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

4) Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:

Brak

15. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1.  Oferty  należy  składać  do  dnia:  25.02.2015r.  do  godz.  10:00 w  siedzibie

zamawiającego:

Urząd Gminy w Charsznicy

ul. Kolejowa 20 

32-250 Charsznica 

pok. nr 10 (sekretariat)

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać

ofertę.

Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3.  Oferty  zostaną  otwarte  dnia:  25.02.2015r. o  godz.  10:30 w  siedzibie

zamawiającego:

Urząd Gminy w Charsznicy

ul. Kolejowa 20 

32-250 Charsznica 

Pokój nr 20

4.  Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

16.  Opis sposobu obliczenia ceny

          Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.

     Cena  oferty  uwzględnia  wszystkie  zobowiązania,  musi  być  podana  w  PLN  cyfrowo
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i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena  podana  w  ofercie  winna  obejmować  wszystkie  koszty  i  składniki  związane

z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się

wariantowości cen.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

17.  Opis  kryteriów,  którymi zamawiający będzie  się  kierował  przy wyborze

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

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie

do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,

1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.

1.4. wniesiono poprawnie wadium,

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi

podstawową  zasadę  oceny  ofert,  które  oceniane  będą  w  odniesieniu

do  najkorzystniejszych  warunków  przedstawionych  przez  wykonawców  w  zakresie

każdego kryterium.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość

punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio -

proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na

podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu

kryteria oceny ofert przedstawione poniżej :

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów 

uzyskanych przez Oferenta stanowiąca sumę punktów przyznanych ofercie.

a. cena ofertowa - waga kryterium 98%

Punktacja:

punkty za cenę : P c = (C n : Co) x K p

gdzie:

C n – najniższa cena ofertowa

C o – cena ofertowa oferty badanej
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K p – współczynnik proporcjonalności równy 98 pkt.

Cena ofertowa Co stosowana do obliczeń powinna być obliczona przez oferentów 

wg wzoru dot. opisu sposobu obliczania ceny oferty niniejszej SIWZ.

b. Częstotliwość wywozu odpadów – waga kryterium 2%

- za zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów zmieszanych oraz pochodzących z

selektywnej zbiórki, takich jak: tworzywa sztuczne, papier, metal, odpady 

wielomateriałowe , zmieszane odpady opakowaniowe   –  tj. wywóz w/w odpadów 

trzynaście razy w roku, przyznane zostanie dodatkowo 2 pkt.

5.  Oferta  wypełniająca  w  najwyższym  stopniu  wymagania  określone  w  każdym

kryterium  otrzyma  maksymalną  liczbę  punktów.  Pozostałym  wykonawcom,

wypełniającym  wymagania  kryterialne  przypisana  zostanie  odpowiednio  mniejsza

(proporcjonalnie  mniejsza)  liczba  punktów.  Wynik  będzie  traktowany  jako  wartość

punktowa oferty.

6.  Wynik  -  oferta,  która  przedstawia  najkorzystniejszy  bilans  (maksymalna  liczba

przyznanych  punktów  w  oparciu  o  ustalone  kryteria)  zostanie  uznana

za  najkorzystniejszą,  pozostałe  oferty  zostaną  sklasyfikowane  zgodnie  z  ilością

uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego

oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

7.  Zamawiający  dla  potrzeb  oceny  oferty,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania

obowiązku  podatkowego  dla  zamawiającego,  zgodnie  z  przepisami  o  podatku

od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów,

doliczy  do przedstawionej  w niej  ceny należny podatek od towarów i  usług zgodnie

z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

8.  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru

najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

18. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.  Umowa  w  sprawie  realizacji  zamówienia  publicznego  zawarta  zostanie

z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych

zawartych w ofercie.
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2. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

3.  Zamawiający  niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zawiadomi

wykonawców podając w szczególności:

1)  nazwę  (firmę),  siedzibę  i  adres  wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano,  oraz

uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy

złożyli  oferty  wraz  z punktacją  przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny  ofert

i łączną punktację,

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało

miejsce,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce,

4) termin po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

1) zamieszczone w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy

ogłoszeń,

2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego - www.bip.charsznica.pl 

5.  unieważnieniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  zamawiający

zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1)  ubiegali  się  o  udzielenie  zamówienia  -  w przypadku  unieważnienia  postępowania

przed upływem terminu składania ofert,

2)  złożyli  oferty  -  w  przypadku  unieważnienia  postępowania  po  upływie  terminu

składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na

wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu

kolejnego  postępowania,  które  dotyczy  tego  samego  przedmiotu  zamówienia  lub

obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

1)  w terminie 5 dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia o  wyborze najkorzystniejszej

oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej

oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

3)  w  przypadku  gdy,  w  postępowaniu  złożona  została  tylko  jedna  oferta  lub  nie

odrzucono  żadnej  oferty  oraz  nie  wykluczono  żadnego  wykonawcy,  możliwe  jest

zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.
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8.  miejscu  i  terminie  podpisania  umowy  zamawiający  powiadomi  wybranego

wykonawcę.

9. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie

uchylał  się  od  zawarcia  umowy  zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi

jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający  przewiduje  wniesienie  zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy,

które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy.

2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane

będzie wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia

należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny ofertowej przedstawionej przez

wykonawcę.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku

następujących formach:

1)  w  pieniądzu,  przelewem  na  rachunek  bankowy:  Banku  Spółdzielczym

w  Wolbromiu,  Oddział  w  Charsznicy  Nr    38  84500005  0030  0300  0013  0003

z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Odbieranie, transport i

zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości

zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica"

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy  z  dnia  9  listopada  2000  r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju

Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804).

4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz:

Siedziba Gminy - Urząd Gminy Charsznica, ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica.

5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane

6.  Jeżeli  o  udzielenie  zamówienia  ubiegają  się  wykonawcy  występujący  wspólnie,
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ponoszą  oni  solidarną  odpowiedzialność  za  wniesienie  zabezpieczenia  należytego

wykonania umowy.

7.  Jeżeli  wyłoniony  wykonawca  nie  wniesie  w  określonym  terminie  zabezpieczenia

należytego  wykonania  umowy  zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi

jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

8. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania

Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.

20.  Istotne  dla  stron postanowienia,  które  zostaną wprowadzone do treści

zawieranej umowy

Postanowienia umowy zawarte w projekcie umowy, który stanowi załącznik numer: 7

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu

przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes

w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec  ogłoszenia o zamówieniu  oraz  specyfikacji  istotnych warunków zamówienia

środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji

uprawnionych  do  wnoszenia  środków  ochrony  prawnej  prowadzoną  przez  Prezesa

Urzędu Zamówień Publicznych.

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

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

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

4. W przypadku:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może

w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego.

W  przypadku  uznania  zasadności  przekazanej  informacji  zamawiający  powtórzy
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czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.

5. 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.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę

jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)  10  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności  zamawiającego  stanowiącej

podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 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 zamawiającego - www.bip.charsznica.pl

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 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.

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia

o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia

o udzieleniu zamówienia,

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

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

16. elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

11. 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. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub

drogą elektroniczną.

12.  Brak  przekazania  zamawiającemu  kopii  odwołania,  w  sposób  oraz  w  terminie

określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową

Izbę Odwoławczą.
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13.  W  przypadku  wniesienia  odwołania  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  lub

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć

termin składania ofert.

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą

orzeczenia.

15. Kopię odwołania zamawiający:

1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu

o udzielenie zamówienia,

2) zamieści również na stronie internetowej -  www.bip.charsznica.pl , jeżeli odwołanie

dotyczy  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  lub  postanowień  specyfikacji  istotnych

warunków  zamówienia,  wzywając  wykonawców  do  przystąpienia  do  postępowania

odwoławczego.

16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni

od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes

w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby

Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego

kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie

zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.

19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania

odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI

Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

22. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert

od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów

stanowiących  załączniki  do  protokołu  (jawne  po  zakończeniu  postępowania)  oraz

stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
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zamawiający  udostępnia  wskazane  dokumenty  po  złożeniu  pisemnego  wniosku,

zamawiający  wyznacza  termin,  miejsce  oraz  zakres  udostępnianych  dokumentów,

udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika

zamawiającego,  wykonawca  nie  może  samodzielnie  kopiować  lub  utrwalać  treści

złożonych ofert, za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania

obrazu,    udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie

godzin jego pracy – urzędowania.

3. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą,

faksem lub  drogą  elektroniczną,  z  zastrzeżeniem,  że  jeżeli  z  przyczyn  technicznych

przesłanie  kopii  dokumentów  będzie  znacząco  utrudnione  zamawiający  poinformuje

o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.

4. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający

wykonuje odpłatnie (1,00 zł. za 1 stronę).

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień

publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w

sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2010 nr

223 poz. 1458) oraz Kodeks Cywilny.

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

23. Załączniki:

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
Załącznik nr 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Załącznik nr 5. Wykaz usług
Załącznik nr 6. Wykaz  narzędzi,  wyposażenia  zakładu  i  urządzeń  technicznych
dostępnych  Wykonawcy  usług  w  celu  realizacji  zamówienia  wraz  z  informacją  o
podstawie dysponowania tymi zasobami
Załącznik nr 7. Wzór umowy
Załącznik nr 8. Mapa gminy Charsznica

Wójt Gminy Charsznica

Jan Żebrak
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Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:    ................................................

Siedziba: ................................................

Adres poczty elektronicznej: ................................................
Strona internetowa: ................................................
Numer telefonu: ……........................................ 
Numer faksu: ……. ......................................
Numer REGON: ................................................
Numer NIP: ................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Charsznica
ul. Kolejowa 20 
32-250 Charsznica 

Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując  do  ogłoszenia  o  zamówieniu  publicznym  na  Odbieranie,  transport
i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości
zamieszkałych  z  terenu  Gminy  Charsznica oferujemy  wykonanie  zamówienia,
zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena oferty

cena 
netto...........................................................................................................zł 
(słownie: ............................................................................................................)
podatek VAT.......................................................................................................zł
cena 
brutto..........................................................................................................zł
(słownie: ............................................................................................................)

Oświadczam, że:

  Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: 30.06.2017 r………. 
  Termin płatności:30 dni 
 
 

Oświadczenie  dotyczące  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia.
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Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie
wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania
oferty.

Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. 

Oświadczam,  że  załączone  do  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
postanowienia  umowy  /  wzór  umowy  zostały  przeze  mnie  zaakceptowane  bez
zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Poświadczam wniesienie wadium w wysokości:

....................................., w formie: ...........................................

Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium:

..................................................................................................
 
Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości 5 % całkowitej ceny ofertowej, w kwocie:
 ........................................., w formie: ........................................................ 

Zastrzeżenie wykonawcy

Inne informacje wykonawcy: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

Informacje na temat podwykonawców
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
..................................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczam,  iż  Wykonawca  składający  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  „Odbieranie  i
zagospodarowanie  odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości położonych na
terenie Gminy Charsznica”, którego reprezentuję, spełnia określone SIWZ warunki udziału
w postępowaniu, tj.:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, dla których  
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
2) posiada wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

...………………..dnia……………… ………………………………………….
                                                                                                      (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) osób)
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczam,  iż  Wykonawca  składający  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  „Odbieranie  i
zagospodarowanie odpadów komunalnych  od właścicieli  nieruchomości  położonych na
terenie Gminy Charsznica”, którego reprezentuję, nie podlega wykluczeniu z postępowania
na podstawie z art. 24 ust. 1 pkt 1 - 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.

...………………..dnia……………… ………………………………………….
                                                                                                      (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) osób)

34



Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa wykonawcy .....................................................................................

Adres wykonawcy .....................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

Na mocy art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych składam listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

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

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej / że podmiot, który reprezentuję nie 

należy do grupy kapitałowej *.

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

(data i czytelny podpis wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 do SIWZ
…………………………………
(pieczęć oferenta)

Wykaz usług

Lp.

Rodzaj wykonanej
usługi

Data
wykonania

(od
miesiąc/rok

do
miesiąc/rok)

Masa odebranych
odpadów

komunalnych od
mieszkańców

nieruchomości, w
okresie 12

miesięcy,

Nazwa i adres
odbiorcy usługi1

Nazwa i adres
wykonawcy lub

podmiotu
udostępniającego

potencjał2

Do wykazu dołączam dokumenty poświadczające, że usługi zostały wykonane lub są
wykonywane  należycie  (Zamawiający  uzna  za  dokument  potwierdzający  należyte
wykonanie usług m.in. dokumenty potwierdzające odbiór odpadów komunalnych, np.
sprawozdanie  M-09  o  wywozie  i  unieszkodliwianiu  odpadów,  sprawozdanie  G-06  o
obrocie surowcami wtórnymi).

...………………..dnia……………… ………………………………………….
                                                                                                    (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) osób)

1 W przypadku zabudowy jednorodzinnej wpisać ilość obsługiwanych nieruchomości (umów na odbiór odpadów
komunalnych) wraz z podaniem nazw gmin, w której usługi są realizowane
2 W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – dowód, że będzie dys-
ponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Za dowód zamawiający uznaje w szczególności pi-
semne zobowiązanie takie podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
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Załącznik nr 6 do SIWZ
…………………………………
(pieczęć oferenta)

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie

dysponowania tymi zasobami

...………………..dnia……………… ………………………………………….

                                                                                                    (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) osób)
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Lp. Wyszczególnienie samochodów
(typ, marka, rok produkcji)

Ilość szt. Informacja o prawie do dysponowania 

 

Lp. Instalacja do przetwarzania
zmieszanych odpadów

komunalnych

Informacja o prawie do dysponowania 

 



Załącznik nr 7 do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA Nr  …./…./2015

zawarta  w  dniu  …..…….  2015  roku  pomiędzy  Gminą  Charsznica,  
ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica, reprezentowaną przez Wójta Charsznicy ……………….
przy  kontrasygnacie  Skarbnika  Gminy  Charsznica  ………………….,  zwaną  dalej
„Zamawiającym”,

a firmą …………………….., reprezentowaną przez:

1. ……………………………….…..
2. ……………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”

§ 1. [definicje]

a) Umowa – oznacza umowę w sprawie zamówienia publicznego zawartą miedzy

Zamawiającym a Wykonawcą wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami do

tej Umowy.

b) Strona – oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności od kontekstu,

a Strony oznacza łącznie Zamawiającego i Wykonawcę.

c) Przedmiot Umowy – Przedmiot Umowy opisany w §3.

d) Oferta Wykonawcy – oznacza ofertę Wykonawcy wraz załącznikami, w tym

kosztorysem szczegółowym, złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego w wyniku, którego doszło do zawarcia Umowy, o którym mowa w

preambule Umowy, stanowiąca załącznik nr 5.

e) Siła  wyższa –  przez  co  należy  rozumieć  wydarzenie  nieprzewidywalne 

o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknię-

cia, pozostające poza racjonalną kontrolą Stron, następstwom którego Strony

nie mogły zapobiec, uniemożliwiające którejkolwiek ze Stron realizację zobowią-

zań w ramach niniejszej umowy; strajk nie będzie uznawany za siłę wyższą. 
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§ 2.  [oświadczenia]

1. Osoba działająca imieniem Wykonawcy oświadcza, że jest należycie umocowana

do zawarcia Umowy, oraz że do jej skuteczności nie jest wymagana zgoda żadne-

go innego organu Wykonawcy.

2. Wykonawca  jest  podatnikiem  VAT  i  posiada  Numer  Identyfikacji

Podatkowej .............................................

3. W wypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum kilku podmiotów, wszystkie te pod-

mioty  odpowiadają  solidarnie  wobec  Zamawiającego  za  wykonanie  niniejszej

umowy.

4. Strony oświadczają, że nie są im znane żadne okoliczności mogące czynić niniej-

szą umowę nieważną lub bezskuteczną.

5. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia do świadczenia usług ob-

jętych niniejszą Umową i zobowiązuje się do posiadania takich uprawnień przez

cały okres obowiązywania Umowy.

§ 3. [przedmiot umowy]

Przedmiotem Umowy  jest  odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów ko-

munalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica

( zgodnie ze SIWZ oraz ofertą złożoną w ramach przetargu nr ….) w wykonaniu obo-

wiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i

porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013r poz. 1399 ze zm.).

Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca podejmuje się  odbioru  i  transportu do miejsc

odzysku/unieszkodliwienia  /zagospodarowania  odpadów  komunalnych  z  terenu

gminy, pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy

Charsznica zgodnie ze  Specyfikacją  Istotnych Warunków Zamówienia oraz  ofertą

złożoną w ramach przetargu przez Wykonawcę .

§ 4. [ zakres usług ]

Zakres usług będzie obejmował :

1. Odbieranie,  transport  i  zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwie-

nie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z położonych na

terenie Gminy Charsznica nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapew-
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niający osiągnięcie przez Gminę Charsznica odpowiednich poziomów recyklingu, przygo-

towania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpa-

dów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

2.  Wyposażenie  wskazanych  przez  Gminę  nieruchomości  zamieszkałych

w  pojemniki  na  odpady  zmieszane  spełniające  wymagania  określone

w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Charsznica”

a  w  przypadku  odpadów  selektywnie  zbieranych  w  pojemniki  na  odpady,

zgodnie z następującymi zasadami: 

a) domy jedno- i wielorodzinne w pojemniki na odpady z uwzględnieniem selektywnej

zbiórki odpadów i pojemniki na odpady zmieszane, 

b)  ilość  i  pojemność  pojemników  do  gromadzenia  odpadów  zmieszanych,

w które Wykonawca wyposaża zamieszkałe nieruchomości,  musi być dostosowana do

liczby  obsługiwanych  mieszkańców i  wynikającej  z  harmonogramu  częstotliwości  ich

opróżniania, przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwie

domowym przez jednego mieszkańca w ciągu jednego miesiąca na poziomie 50 dm3

(litrów) odpadów zmieszanych 

c) ilość i pojemność urządzeń do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych, w które

Wykonawca  wyposaża  zamieszkałe  nieruchomości,  musi  być  dostosowana  do  liczby

obsługiwanych mieszkańców i wynikającej z harmonogramu częstotliwości ich odbierania

lub opróżniania przy założeniu braku limitu ilości odbieranych odpadów segregowanych,

d) dane szczegółowe  ilości i pojemności urządzeń do gromadzenia odpadów :

- pojemniki w kolorze czarnym na odpady komunalne zmieszane :

120 l - ok. 1270 szt.

240 l - ok. 870 szt.

1100 l - ok. 5 szt.

- pojemniki w kolorze zielonym na odpady komunalne segregowane w zakresie szkła  :

120 l - ok. 2000 szt.

1100 l - ok. 6 szt.

- pojemniki w kolorze żółtym na odpady komunalne segregowane w zakresie  tworzyw

sztucznych, papieru, metalu, odpadów wielomateriałowych   :

1100 l - ok. 5 szt.

e)  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostosowania  ilości  i  pojemności  urządzeń  do

gromadzenia  odpadów  w  terminie  do  14  dni  od  zgłoszenia  w  formie  pisemnej
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zapotrzebowania przez Zamawiającego,

3. Zakupie i dostarczeniu właścicielom nieruchomości jednorodzinnych worków

na selektywnie zbierane odpady komunalne na zasadach określonych w  pkt IV

niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, 

a) dane szczegółowe  ilości i pojemności worków do gromadzenia odpadów :

-  worki  w  kolorze  żółtym na  odpady  komunalne  segregowane  w  zakresie  tworzyw

sztucznych, papieru, metalu, odpadów wielomateriałowych   : 120 l -  ok.  3000

szt./miesiąc.

4.  Zaopatrzeniu  w  pojemniki  na  odpady  komunalne  punktu  selektywnego

zbierania  odpadów  komunalnych zgodnie  z  zapisami  zawartymi  w  Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia,

5.  Sporządzaniu  Harmonogramu Usług na zasadach określonych ww Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia ,

6.  Sporządzaniu Raportów miesięcznych na zasadach określonych  w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia,

7.  Poddawaniu  się  Kontroli na  zasadach  określonych  w  Specyfikacji  Istotnych

Warunków Zamówienia,

8.  Wykonywaniu  Dyżurów na  zasadach  określonych  w  Specyfikacji  Istotnych

Warunków Zamówienia.

§ 5. [okres obowiązywania]

Umowa obowiązuje od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. lub jeżeli udzielenie

zamówienia nastąpi po dniu 1 lipca 2015 r. - 24 miesiące od dnia udzielenia zamówie-

nia.

§ 6. [ harmonogram ]

1. Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu Harmonogram Usług w

terminie 2 tygodni od zawarcia umowy, nie później niż do 15 czerwca 2015 r.

(chyba że zawarcie umowy nastąpi po tej dacie – w takim przypadku obowiązuje

termin 2-tygodniowy).

2. Elementem Harmonogramu będą Zestawienia Trasowe (tzw. "trasówki"), w

tym dni i przybliżone godziny przejazdu przez poszczególne nieruchomości, miej-

sca rozpoczęcia i zakończenia dniówki.
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3. Trasówki  muszą  być  opracowane w  taki  sposób,  aby  każdy  pojazd  do

zbiórki odpadów był optymalnie wykorzystany, ale nie przeciążony (z uwzględnie-

niem przepisów o dopuszczalnej masie całkowitej).

4. Harmonogram Usług powinien zawierać informacje o utrudnieniach wystę-

pujących na danym obszarze, np. takich jak wąskie drogi, "ślepe" ulice, inne pro-

blemy z dojazdem do punktów odbioru odpadów itp. 

5. Zamawiający ma prawo do bieżącego zgłaszania  uwag i  zastrzeżeń do

Harmonogramu Usług. Wykonawca zobowiązany jest  do wprowadzenia stosow-

nych zmian w Harmonogram Usług najpóźniej w ciągu 2 dni od otrzymania uwag

i zastrzeżeń.

6. Harmonogram Usług staje się załącznikiem do umowy i stanowi jej inte-

gralną część.

7. W przypadku, gdy wyniknie potrzeba jakichkolwiek zmian w Harmonogra-

mie Usług (w tym w Zestawieniach Trasowych), wykonawcy zobowiązany jest po-

informować wcześniej Zamawiającego i uzyskać jego zgodę.

8. Wykonawca ma obowiązek przekazania właścicielowi nieruchomości infor-

macji o terminie odbierania odpadów w formie wydruku podczas pierwszego od-

bioru odpadów (informacja musi być zgodna z Harmonogramem Usług). W przy-

padku zmiany Harmonogramu Usług, Wykonawca ma obowiązek aktualizować in-

formację o terminie odbierania odpadów i przekazywać ją właścicielom nierucho-

mości.

§ 7. [Zasoby Wykonawcy]

1. Wykonawca w toku realizacji  umowy może posługiwać się osobami trzecimi, z

zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Wykonawca odpowiada za działanie i zaniechanie tych

osób, tak jak za własne działanie lub zaniechanie, zgodnie z art. 474 Kodeksu

cywilnego.

2. W  przypadku,  gdy  Wykonawca  składając  ofertę  w  postępowaniu  polegał  na

doświadczeniu,  potencjale  technicznym  lub  osobach  zdolnych  do  wykonania

zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest do wykonywania zamówienia z

udziałem tych podmiotów (osób) lub/i z użyciem tego potencjału. 

3. W szczególnych, pisemnie uzasadnionych przypadkach, Wykonawca będzie miał

prawo do zmiany podmiotów (osób) i zasobów technicznych o których mowa w
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ust. 2,  pod warunkiem,  że  udowodni  (przedkładając  odpowiednie dokumenty,

analogiczne  do  wymaganych  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  w  postępowaniu,  o

którym mowa w preambule), że podmioty (osoby) te posiadają doświadczenie lub

kwalifikacje nie mniejsze niż określone w warunkach udziału w postępowaniu, a w

przypadku  zasobów  technicznych,  że  będą  one  nie  gorsze  niż  wskazane  w

warunkach udziału w postępowaniu.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 8. [obowiązki Wykonawcy]

1.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zachowania  należytej  staranności  przy  

wykonywaniu  usług  oraz  zgłaszania  wszelkich  okoliczności  wpływających  na  

należyte ich wykonanie. Kierowcy samochodów dokonujących odbioru odpadów  

zaopatrzeni zostaną  przez Wykonawcę  w telefony, w celu umożliwienia stałego  

kontaktu w czasie świadczenia usługi.

2.  Wykonawca  ma  obowiązek  niezwłocznego  informowania  Zamawiającego  o  

każdym  przypadku,  oddawania  przez  właścicieli  nieruchomości  zmieszanych  

odpadów komunalnych jako odpady zbierane selektywnie.

3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  posiadać  w  czasie  trwania  umowy  wszelkie  

wymagane  prawem  zezwolenia  na  działalność  realizowaną  na  podstawie  

niniejszej  umowy,  w  szczególności  wynikające  z  Ustawy  i  ustawy  z  dnia  27  

kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 poz. 21 ze zm. ) oraz prowadzić 

usługi w sposób zgodny z przepisami prawa.

4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu kwartalnych 

sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.  Wykonawca ma obowiązek  comiesięcznego  przekazywania  Zamawiającemu  

kart przekazywania odpadów.

6.  Wykonawca  jest  zobowiązany  zagospodarować  zebrane  odpady  w  sposób,  

który zapewni  osiągniecie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego  

użycia i odzysku innymi metodami, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra  

Środowiska  z  dnia  29  maja  2012  r.  w  sprawie  poziomów  recyklingu,  

przygotowania  do  ponownego  użycia  i  odzysku  innymi  metodami  niektórych  

frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645).

7. Wykonawca oświadcza,  że dane osobowe udostępnione Wykonawcy przez  
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Zamawiającego zostaną wykorzystane wyłącznie  w celu właściwego wykonania  

usługi . 

Wykonawca zobowiązuje się spełnić warunki, o których mowa w art. 36-39 ustawy o

ochronie danych osobowych oraz spełnić wymagania, o których stanowi art. 39a

ustawy. W szczególności zobowiązuje się do:

a) zastosowania  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapewniających

ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności  zabezpieczenia

danych  przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez

osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

b) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych, w tym obsługi systemu

informatycznego  oraz  urządzeń  wchodzących  w  jego  skład  służących  do

przetwarzania  danych,  wyłącznie  osób  posiadających  wydane  przez  niego

upoważnienie,

c) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych,

d) dochowania  szczególnej  staranności,  aby  osoby  upoważnione  do

przetwarzania  danych  osobowych  zachowały  je  w  tajemnicy,  również  po

zakończeniu  realizacji  Umowy  powierzenia,  między  innymi  poprzez

poinformowanie  ich o prawnych  konsekwencjach  naruszenia  poufności  danych

oraz odebranie oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy tych danych.

§ 9. [odbiór należycie wykonanej usługi]

1. Do 5. dnia każdego miesiąca, Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania

Zamawiającemu  raportów  miesięcznych  za  poprzedni  miesiąc  dotyczących

odbioru,  transportu  i  zagospodarowania  odpadów.  Zamawiający  ma  prawo

zgłaszać uwagi do raportu, a Wykonawca powinien złożyć wyjaśnienia w terminie

3 dni roboczych od otrzymania uwag.

2. Odbiór usług Wykonawcy realizowany jest comiesięcznie na podstawie protokołu

odbioru wystawianego w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego raport

miesięczny dotyczący danego miesiąca. Zamawiający wystawia protokół odbioru

w terminie 3 dni roboczych od pisemnego zaakceptowania raportu miesięcznego.
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§ 10. [kontrola stanu wykonywania Umowy]

1. Zamawiający  ma  prawo  do  przeprowadzania  w każdym  czasie  kontroli  stanu

technicznego instalacji służących przetwarzania i odzysku odpadów oraz zasobów

sprzętowych służących do odbioru odpadów. 

2. Zamawiający będzie przeprowadzał wyrywkowe kontrole fizyczne przebiegu tras

pojazdów wykonawcy pod kątem ich zgodności z odczytami nadajników GPS zain-

stalowanych w pojazdach wykonawcy zapisanych w systemie informatycznym za-

mawiającego. 

3. Zamawiający może żądać od wykonawcy dokumentów transakcyjnych (takich jak

faktury, dowody obciążenia i uznania rachunku) związanych z wynagradzaniem

podmiotu  przyjmującego  odpady  do  zagospodarowania  oraz  dokumentów  po-

wstających u wykonawcy w związku z prowadzeniem ewidencji odpadów.

§ 11. [wynagrodzenie]

1. Łączne  wynagrodzenie  wykonawcy  za  realizację  zobowiązań  określonych  w

Umowie  wynosi:  ……………………………………………………………………….  PLN  netto  (słownie

…………………………………………………………………………………………………..) oraz podatek VAT wg

stawki ….. % w wysokości  ………………………………….. PLN,  co łącznie stanowi  sumę

brutto: ………………….. PLN (słownie: ……………………… PLN).

2. Wynagrodzenie  przysługujące  Wykonawcy  ma  charakter  ryczałtowy  i  zawiera

wszelkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawcy nie  przysługuje roszczenie o zmianę wysokości  wynagrodzenia  ze

względu na nadzwyczajną zmianę stosunków ani też roszczenie o zwrot poniesionych

przez niego dodatkowych kosztów lub wydatków.

§ 12. [zasady rozliczeń]

1. Wynagrodzenie będzie płatne w miesięcznych równych ratach  w wysokości netto

……………..  PLN  oraz  podatek  VAT  wg  stawki  …..  %  w  wysokości

…………………………………..  PLN,   co łącznie stanowi  kwotę  brutto: …………………..  PLN

(słownie: ……………………… PLN).

2. Zapłata wynagrodzenia będzie następować na podstawie faktur VAT wystawianych na

podstawie zaakceptowanych pisemnie przez Zamawiającego protokołów odbioru.
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3. Faktury VAT należy wystawiać na: ……………………………………………………..

4. Termin wystawienia faktury wynosi 7 dni od daty podpisania przez strony protokołu

odbioru  usługi.  Ostatnie  faktury  VAT  w  roku  kalendarzom  należy  składać  do

…………………… grudnia danego roku.

5. Wynagrodzenie  Wykonawcy  będzie  wypłacane  w  terminie  do  30  dni  od  daty

otrzymania  przez  Zamawiającego  prawidłowo  sporządzonej  faktury  VAT  (wraz  z

kompletem wymaganych dokumentów).

6. Wynagrodzenie  będzie  przekazywane  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  nr:

……………………..

7. Jako  termin  zapłaty  wynagrodzenia  uważany  będzie  dzień  obciążenia  rachunku

Zamawiającego. 

§ 13. [zabezpieczenie należytego wykonania umowy]

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 %

wynagrodzenia  brutto  tj.  w  kwocie   zł  (słownie:  ………….)  w

formie…………………………………………….

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawia-

jącego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a zwłaszcza z tytułu

odpowiedzialności odszkodowawczej, kar umownych.

3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w termi-

nie 30 dni od daty zakończenia umowy.

4. Jeżeli w zabezpieczeniu należytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwa-

rancji lub poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o

zmianach umowy bądź uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca będzie

zobowiązany – przed podpisaniem każdego aneksu do umowy – przedstawić Zamawiają-

cemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź

jego akceptację tych zmian albo wnieść nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana

umowy powoduje konieczność zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany będzie

dostarczyć  aneks  do  obecnego  zabezpieczenia,  uzupełnić  zabezpieczenie  lub  wnieść

nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu. 

5. W przypadku, gdy okres realizacji umowy będzie dłuższy niż okres obowiązywania

zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w postaci gwarancji lub porę-
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czenia Wykonawca zobowiązany będzie przed upływem okresu obowiązywania pierwot-

nego zabezpieczenia należytego wykonania umowy do przedłożenia kolejnego zabezpie-

czenia (spełniającego wymogi określone w SIWZ) na dalszy okres. 

6. W razie uchybienia zobowiązaniom określonym w ust. 4 lub 5, Zamawiający upraw-

niony będzie do żądania wypłaty przez gwaranta (poręczyciela) kwoty zabezpieczenia,

która zostanie zatrzymana przez Zamawiającego jako zabezpieczenie wniesione w pie-

niądzu.

§ 14. [Ubezpieczenie należące do obowiązków Wykonawcy]

1. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłożył kopię dokumentu ubezpieczenia wraz

z oryginałem tego dokumentu do wglądu lub kopię podpisaną przez ubezpieczyciela,

potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z pro-

wadzoną działalnością gospodarczą obejmującą świadczenie usług będące przedmio-

tem umowy, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż … PLN, z rozszerzeniem o od-

powiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców (jeżeli Wyko-

nawca będzie korzystał z podwykonawców). W przypadku, gdy w trakcie realizacji

umowy okres ochrony ubezpieczeniowej dobiegnie końca, Wykonawca zobowiązany

jest do przedłożenia aktualnego dokumentu ubezpieczenia o zakresie tożsamym z

dokumentem przedłożonym w dniu podpisania umowy.

2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w ust. 1,

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, po wyznaczeniu Wyko-

nawcy dodatkowego 7-dniowego terminu do prawidłowego wykonania umowy.

3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w ust. 1,

jeśli Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu zawartą umowę ubezpieczenia zmie-

ni na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody, a niezależnie od tego także wtedy,

gdy Wykonawca świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego, co do istnienia lub

warunków umów ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo, ale nie obowiązek, samo-

dzielnie zawrzeć stosowną  umowę ubezpieczenia i odliczyć ich cenę od wynagrodze-

nia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli żadne wynagrodzenie Wyko-

nawcy się jeszcze nie należy, Wykonawca w terminie 7 dni od wezwania go przez Za-

mawiającego zwróci Zamawiającemu poniesione przez niego koszty za zapłatę skła-

dek. 
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§ 15. [istotne zmiany Umowy] Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w

postaci  aneksu  pod  rygorem nieważności  z  zachowaniem  warunków dopuszczalności

zmiany Umowy określonych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamó-

wień publicznych.

1. Istotna zmiana postanowień umowy jest dopuszczalna, za zgodą stron gdy nastąpi

zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na

realizację umowy.

2. Zmiany wskazane w ust. 2 będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim

świadczenie usług jest lub przewiduje się, że będzie opóźnione na skutek tych dzia-

łań, a w odniesieniu do ust. 2 pkt. 2  również z uwzględnieniem ewentualnych skut-

ków finansowych.

3. Strona zainteresowana zmianą postanowień umowy przedstawia drugiej stronie na

piśmie  projekt aneksu wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym, stanowiącym

podstawę do negocjacji. 

4. Złożenie propozycji aneksu nie stanowi zobowiązania dla drugiej strony do jego za-

warcia.

§ 16. [wygaśnięcie, odstąpienie od umowy i rozwiązanie Umowy]

1. Zamawiającemu przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  Umowy,  gdy  zaistnieją

istotne zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w intere-

sie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Za-

mawiający może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości

o tych okolicznościach.

2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w na-

stępujących przypadkach:

a) Zamawiający stwierdził  odstępstwo od standardu świadczenia usług, a odstęp-

stwo to nie zostanie usunięte przez Wykonawcę  w terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego,

b) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego że wykonawca realizuje Umowę

z odstępstwem od reguły pełnego wykorzystywania zasobów o których mowa w §

5 Umowy, 

c) Wykonawca wbrew treści umowy lub ustawy odmówił Zamawiającemu przekaza-

nia stosownych informacji, dokumentów, nie umożliwił przeprowadzania inspekcji
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technicznych o których mowa w § 7 lub podał informacje nieprawdziwe lub prze-

kazał dokumenty stwierdzające nieprawdę lub podrobione,

d) w przypadku gdy Wykonawca zaprzestał świadczenia usługi w całości lub w części

przez okres dłuższy niż 2 dni,

e) w przypadku przekraczającego 7 dni opóźnienia Wykonawcy w  wykonaniu innych

obowiązków określonych umową.

f) W razie zaistnienia okoliczności dotyczących przedsiębiorstwa Wykonawcy, z któ-

rych wynika, że Wykonawca nie będzie mógł  wykonać umowy lub wykonanie

umowy będzie znacznie utrudnione.

3. Wypowiedzenie umowy może zostać dokonane w każdym czasie trwania Umowy,

jednak nie później niż trzy miesiące od daty powzięcia przez stronę składającą wypo-

wiedzenie informacji o zaistnieniu przesłanki uzasadniającej wypowiedzenie.

4. Wcześniejsze  wypowiedzenie  umowy powoduje,  że  raty  wynagrodzenia,  które

stałyby się wymagalne po wypowiedzeniu, nie należą się, a łączne wynagrodzenie na-

leżne Wykonawcy za świadczenie usług zmniejsza się odpowiednio, przy czym Wyko-

nawcy należne jest wynagrodzenie za okres realizacji zobowiązań na podstawie ust. 5

niniejszego paragrafu.

5. W razie wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowią-

zany do realizacji zobowiązań wynikających z umowy przez okres 14 dni.

§ 17. [kary umowne]

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szko-

dy będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań

objętych Umową.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:

a) za niedotrzymanie wymaganego zapisami SIWZ:

i. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji

odpadów  komunalnych:  papieru,  metali,  tworzyw  sztucznych  i  szkła  (nieosiągnięcie

poziomu),

ii. poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych

do składowania (przekroczenie dopuszczalnego poziomu).

b) za każdy przypadek nieodebrania lub nieterminowego odebrania odpadów z 

danej nieruchomości; wysokość kary umownej stanowi iloczyn kwoty 50 zł, ilości
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gospodarstw domowych na danej nieruchomości oraz liczby dni opóźnienia w 

odbiorze odpadów z danej nieruchomości;

c) za  każdy  przypadek  nieodebrania  lub  nieterminowego  odebrania  odpadów

komunalnych z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; wysokość

kary  umownej  stanowi  iloczyn  kwoty  1000  zł  oraz  liczby  dni  opóźnienia  w

odbiorze odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

d) za każdy przypadek niedostarczenia właścicielowi nieruchomości worka na 

odpady komunalne lub dostarczenia właścicielowi nieruchomości worka nie 

spełniającego wymagań określonych w SIWZ; wysokość kary umownej za dany 

przypadek stanowi iloczyn kwoty 50 zł oraz ilości gospodarstw domowych na 

danej nieruchomości, którym nie dostarczono worka lub dostarczono worek nie 

spełniający wymagań określonych w SIWZ;

e) za każdy dzień opóźnienia w zaopatrzeniu punktu selektywnego zbierania odpa-

dów komunalnych w pojemniki wymagane SIWZ; wysokość kary umownej za

każdy dzień opóźnienia stanowi 0,05% całości wynagrodzenia brutto określone-

go w §8 ust. 1;

f) za  każdy  przypadek  odmówienia  Zamawiającemu możliwości  przeprowadzenia

kontroli, o której mowa w §7; wysokość kary umownej za każdy przypadek sta-

nowi 0,5% całości wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1;

g) za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu Harmonogramu Usług; wysokość kary 

umownej za każdy dzień opóźnienia stanowi 0,01 % całości wynagrodzenia 

brutto określonego w §8 ust. 1;

h) za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu właścicielom nieruchomości informacji o

terminie odbierania odpadów; wysokość kary umownej za każdy dzień 

opóźnienia stanowi 0,01 % całości wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 

1;

i) za wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze Stron lub rozwiązanie umowy z

przyczyn choćby częściowo zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 10 %

całości wynagrodzenia brutto.

3. Wysokość kary umownej wymierzanej na podstawie ust. 2 pkt i lub ii stanowi ilo-

czyn stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne, określonej w przepisach wyda-

nych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środo-

wiska, i  brakującej masy odpadów komunalnych, wyrażonej w Mg, wymaganej do
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osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia

lub nieprzekroczenia dopuszczalnej masy odpadów komunalnych ulegających biode-

gradacji przekazywanych do składowania.

4. Łączna wysokość  kar  umownych  nie  przekroczy  25  % całości  wynagrodzenia

brutto.

5. Jeżeli kary umowne nie pokryją całości szkody, Zamawiającemu przysługuje pra-

wo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z jakąkolwiek wie-

rzytelnością Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym z tytułu wynagrodzenia. O do-

konanym potrąceniu Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

§ 18. [osoby upoważnione, adresy, zawiadomienia,]

1. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonaw-

cą w zakresie realizacji umowy są:

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

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

Osoby te są również upoważnione do podpisywania protokołów odbioru w imieniu 

Zamawiającego.

2. Ze strony Wykonawcy osobami upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym 

w zakresie realizacji umowy są:

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

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

Osoby te są również upoważnione do podpisywania protokołów odbioru w imieniu 

Wykonawcy.

3. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego za rozliczenie finansowe 

umowy są:……………………………………………………………….

4. Strony wskażą sobie nawzajem w formie pisemnej osoby zastępujące, o których 

mowa w ust. 1-3. 

5. Wszelkie informacje, polecenia, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji 

umowy przekazywane będą pisemnie, telefaksem lub drogą elektroniczną i będą 

podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione wskazane w ust. 1 i 2. Podpis 

elektroniczny nie jest wymagany.

6. Doręczenia pism dokonywane będą osobiście lub za potwierdzeniem odbioru na 
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wskazane w ust. 8 adresy Stron, za pośrednictwem operatora pocztowego. 

7. Pisma przekazane telefaksem lub drogą elektroniczną uważa się za doręczone 

z datą ich przekazania, jeżeli treść dotarła do adresata, o ile przekazanie ich 

nastąpiło w godzinach pomiędzy 7.30 a 15.30, z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy i sobót. W innym przypadku uważa się, iż doręczenie nastąpiło 

o godzinie 7.30 w najbliższym dniu roboczym.

8. Strony wyznaczają następujące adresy do doręczeń:

a) dla Zamawiającego: ……………………………………….

b) dla Wykonawcy: ……………………………………….

§ 19. [rozwiązywanie sporów]

1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązywać

polubownie.

2. Jeżeli  polubowne rozwiązanie sporów nie przyniesie rezultatu, strony poddadzą

rozstrzygnięcie sporu Sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby

Zamawiającego. 

§ 20. [odesłania, język umowy]

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy  prawa  po-

wszechnego, w tym Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego.

2. Językiem umowy jest język polski. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy powstanie

konieczność  dokonywania  tłumaczeń,  Wykonawca każdorazowo zapewni  obecność

kompetentnego tłumacza, jak również zapewni tłumaczenie wszelkich dokumentów i

pism sporządzonych dla celów realizacji przedmiotu umowy na język umowy przez

tłumacza przysięgłego, przy czym dotyczy to także wszelkich dokumentacji, instruk-

cji, gwarancji, certyfikatów i atestów.

 
§ 21. [egzemplarze]

Umowa została zawarta w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zama-

wiającego, jeden dla Wykonawcy.
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Załącznik nr 8 do SIWZ
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