do post powania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1
oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013
r. poz. 907, ze zm.), o warto ci szacunkowej poni ej kwot okre lonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8

Tytu• zamówienia:
„Odbiór odpadów komunalnych od w•a cicieli nieruchomo ci zamieszka•ych po•o onych na terenie
Gminy Gozdnica o statusie miejskim”

Og•oszenie o zamówieniu zosta•o opublikowane w Biuletynie Urz du Zamówie
Publicznych
w dniu 27 lipca 2016 r. pod numerem 161573-2016, zamieszczone w miejscu publicznie dost pnym w
siedzibie zamawiaj cego na tablicy og•osze
oraz na stronie internetowej Gminy Gozdnica
http://bip.gozdnica.pl, w dniu 27 lipca 2016 r.

Znak postepowania - GM. 271.6.2016

Z A T W I E R D Z A M:
…………………………..

I.

Nazwa i adres Zamawiaj cego

Nazwa zamawiaj cego: Gmina Gozdnica o statusie miejskim
Adres zamawiaj cego:
NIP:
924-187-22-03
REGON:
970770818
Strona internetowa: http:// www.bip.gozdnica.pl
Telefon/faks
e-mail:
godziny urz dowania:
poniedzia•ek-pi tek 07:00-15:00

II.

Tryb udzielania zamówienia

Post powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o warto ci szacunkowej poni ej
progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.), zwanej w dalszej cz ci „ustaw Pzp”, a tak e
wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporz dzeniami wykonawczymi.

III.

Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od w•a cicieli nieruchomo ci zamieszka•ych
po•o onych na terenie Gminy Gozdnica o statusie miejskim w zakresie:
odbioru od w•a cicieli nieruchomo ci zamieszka•ych zebranych odpadów komunalnych w poni szy sposób:
a)odpady zebrane selektywnie:
− papier i tektura (150101; 200101),
− szk•o i odpady opakowaniowe ze szk•a (150107; 200102),
− tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateria•owe, w tym po chemii gospodarczej
− (150102; 200139; 150104; 200140; 150105),
− odpady ulegaj ce biodegradacji, odpady zielone oraz bioodpady
− odpady pozosta•e po segregacji selektywnie zbieranych odpadów komunalnych
− odpady wielkogabarytowe.
Wszystkie ww. frakcje nale y odbiera od w•a cicieli nieruchomo ci w sposób selektywny, tj. ka d frakcj
osobno, bez mieszania posegregowanych ju odpadów komunalnych. Selektywna zbiórka b dzie si
odbywa w systemie pojemnikowo-workowym.
zmieszane odpady komunalne, oraz pozosta•o ci z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do
przetwarzania lub sk•adowania nale y dostarczy do regionalnej instalacji. Zgodnie z aktualnie
obowi zuj cym Planem gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego regionaln instalacj do
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych stanowi Zak•ad Zagospodarowania
Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie., którego Gmina Gozdnica o statusie miejskim jest wspó•w•a cicielem.
Wykonawca jest zobowi zany do odbioru wymienionych w pkt. a i b odpadów z miejsca ich gromadzenia
– pergoli mietnikowych i innych miejsc tradycyjnie wykorzystywanych w tym celu. W przypadku posesji
ogrodzonych obowi zek taki istnieje w przypadku gdy pojemniki/worki ustawione s w odleg•o ci do 10m
od furtki/bramy, a wej cie na nieruchomo
jest mo liwe i nie stwarza zagro enia dla pracowników
Wykonawcy. Wykonawca ma obowi zek odbioru odpadów z nieruchomo ci ogrodzonych w ka dym

przypadku zg•oszonym przez Zamawiaj cego w sytuacji, gdy dotyczy to nieruchomo ci zamieszka•ych
przez osoby niepe•nosprawne, schorowane lub w inny sposób unieruchomione, a nie stanowi to zagro enia
dla pracowników Wykonawcy.
odbioru odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z podzia•em na frakcje:
a)przeterminowane leki i opakowania po lekach (200132),
b)zu yte baterie i akumulatory (200134),
c)zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny (200136),
d)meble i inne odpady wielkogabarytowe (200307)
odpady budowlane i rozbiórkowe, z podzia•em na gruz czysty i pozosta•e odpady (170101,
170102, 170107),
chemikalia, w tym chemii budowlanej
g)zu yte opony (160103),
h)tekstylia, odzie i obuwie,
i)odpady ulegaj ce biodegradacji, odpady zielone oraz bioodpady (200108,200201),
j)papier i tektura (150101; 200101),
k)szk•o i odpady opakowaniowe ze szk•a (150107; 200102),
tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateria•owe (150102; 200139; 150104; 200140;
150105),
m)inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych
transportu zebranych w/w odpadów odbywa si b dzie do instalacji odzysku i
unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchi post powania z odpadami, o której
mowa w art.17 oraz art.20 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. z
2013 r. poz.21);
wyposa enia nieruchomo ci zamieszka•ych w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych,
oraz worki do selektywnej zbiórki tych odpadów, przy czym w nieruchomo ciach
zamieszkiwanych przez 20 osób i mniej odpady selektywne mog by odbierane w systemie
workowym. Zamawiaj cy poinformuje wykonawc o przypadkach wyznaczenia przez zarz dc
2 lub wi cej nieruchomo ci, w których razem zamieszkuje wi cej ni 20 osób jako jednego miejsca
gromadzenia odpadów . W takich przypadkach Wykonawca ma obowi zek odbierania odpadów
wy• cznie w systemie pojemnikowym.

! wyposa enia PSZOK w pojemniki 1100 l i KP-7 lub podobne wg. potrzeb, w uzasadnionych
przypadkach mniejsze np. na leki, baterie, wietlówki.

" kontroli w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
sprawozdawczo ci.
2.Przedmiotem zamówienia s us•ugi okre lone zgodnie z przedmiotem zamówienia we Wspólnym S•owniku
Zamówie (CPV):
90.51.10.00-2 – Us•ugi wywozu odpadów
90.51.20.00-9 – Us•ugi transportu odpadów
90.51.31.00-7 – Us•ugi wywozu odpadów pochodz cych z gospodarstw domowych
90.51.40.00-3 – Us•ugi recyklingu odpadów
34.92.84.80-6 – Pojemniki i kosze na odpady i mieci

IV.

Szczegó•owe wymagania w trakcie realizowania przedmiotu zamówienia

Wykonawca jest zobowi zany przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia stosowa nast puj ce
przepisy:
1)ustawa z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (tj. Dz. U. z 2016r poz.
250.);
2)ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21);
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony rodowiska (tj. Dz.U. z 2016r. poz.672 ze zm.),
4)Krajowy Plan Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2014 (KPGO 2014),
" Uchwa•a nr XXX/280/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 wrze nia 2012 r. – Plan gospodarki
odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektyw
do 2020 roku
(Dz.Urz.Woj.Lubuskiego 2012 r. poz. 1835) zmienionej uchwa• Nr XXXIII/351/12 Sejmiku Województwa
Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego 2012 r. poz. 2866);
rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego u ycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r.
poz. 645),
7)rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji przekazywanych do sk•adowania oraz sposobu
obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. z 2012 r. poz. 676);
Uchwa•a Nr XX/94/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania
czysto ci i porz dku na terenie Gminy Gozdnica
Uchwa•a Nr XX/95/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegó•owego
sposobu i zakresu wiadczenia us•ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w•a cicieli
nieruchomo ci i zagospodarowania tych odpadów
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegó•owych wymaga w
zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych
od
w•a cicieli
nieruchomo ci
(Dz.U.
z 2013 r. poz. 122) okre la szczegó•owe wymagania dla podmiotu odbieraj cego odpady komunalne od
w•a cicieli nieruchomo ci, w zakresie:
posiadania wyposa enia umo liwiaj cego odbieranie odpadów komunalnych od w•a cicieli nieruchomo ci
oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od w•a cicieli
nieruchomo ci, zwanych dalej „pojazdami”, i urz dze do odbierania odpadów komunalnych od w•a cicieli
nieruchomo ci, zwanych dalej „urz dzeniami”;
3)spe•nienia wymaga technicznych dotycz cych wyposa enia pojazdów;
4)zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposa enia bazy magazynowo-transportowej.
Podmiot odbieraj cy odpady komunalne od w•a cicieli nieruchomo ci jest obowi zany posiada baz
magazynowo-transportow usytuowan :
1)w gminie, z której terenu odbiera te odpady lub w odleg•o ci nie wi kszej ni 60 km, wyznaczonej
przebiegiem dróg publicznych od granicy tej gminy;
2)na terenie, do którego posiada tytu• prawny.
W zakresie wyposa enia bazy magazynowo-transportowej nale y zapewni , aby:
teren bazy magazynowo-transportowej by• zabezpieczony w sposób uniemo liwiaj cy wst p osobom
nieupowa nionym;
miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów by•y zabezpieczone przed emisj zanieczyszcze do
gruntu;

teren bazy magazynowo-transportowej by• wyposa ony w urz dzenia lub systemy zapewniaj ce
zagospodarowanie wód opadowych i cieków przemys•owych, pochodz cych
z terenu bazy zgodnie z
wymaganiami okre lonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz.
145 ze zm.);
! baza magazynowo-transportowa by•a wyposa ona w:
a)miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,
b)pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadaj ce liczbie zatrudnionych osób,
Na terenie bazy magazynowo-transportowej powinny znajdowa si tak e:
1)punkt bie cej konserwacji i napraw pojazdów;
2)miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynno ci te nie s wykonywane przez uprawnione
podmioty zewn trzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej.
Cz
transportowa oraz cz
magazynowa bazy mog znajdowa si na oddzielnych terenach, przy
jednoczesnym spe•nieniu warunków okre lonych w ust. 1-5.
W zakresie posiadania wyposa enia umo liwiaj cego odbieranie odpadów komunalnych
od w•a cicieli nieruchomo ci oraz jego odpowiedniego stanu technicznego nale y zapewni , aby:
1)w posiadaniu podmiotu odbieraj cego odpady komunalne od w•a cicieli nieruchomo ci znajdowa•y si co
najmniej jeden pojazd przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej
jeden pojazd do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a tak e co najmniej jeden
pojazd przystosowany do odbierania odpadów bez funkcji kompaktuj cej;
2)pojazdy by•y trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazw firmy oraz danymi adresowymi
podmiotu odbieraj cego odpady komunalne od w•a cicieli nieruchomo ci;
W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urz dze nale y zapewni , aby:
1)pojazdy i urz dzenia by•y zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem si na zewn trz
odpadów, podczas ich magazynowania, prze•adunku, a tak e transportu;
2)pojazdy i urz dzenia by•y poddawane myciu i dezynfekcji z cz stotliwo ci gwarantuj c zapewnienie im
w•a ciwego stanu sanitarnego, nie rzadziej ni raz na miesi c, a w okresie letnim nie rzadziej ni raz na 2
tygodnie;
3)podmiot odbieraj cy odpady komunalne od w•a cicieli nieruchomo ci posiada• aktualne dokumenty
potwierdzaj ce wykonanie czynno ci, o których mowa w pkt. 2;
4)na koniec ka dego dnia roboczego pojazdy by•y opró nione z odpadów i by•y parkowane wy• cznie na
terenie bazy magazynowo-transportowej.
W zakresie wymaga technicznych dotycz cych wyposa enia pojazdów nale y zapewni , aby:
1)konstrukcja pojazdów zabezpiecza•a przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewo onych odpadów oraz
minimalizowa•a oddzia•ywanie czynników atmosferycznych na odpady;
2)pojazdy by•y wyposa one w system:
a)monitoringu bazuj cego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umo liwiaj cy trwa•e zapisywanie,
przechowywanie
i
odczytywanie
danych
o
po•o eniu
pojazdu
i miejscach postojów oraz
b)czujników zapisuj cych dane o miejscach wy•adunku odpadów umo liwiaj cy weryfikacj tych danych;
c)pojazdy by•y wyposa one w narz dzia lub urz dzenia umo liwiaj ce sprz tanie terenu po opró nieniu
pojemników.
Dopuszcza si wyposa enie pojazdów w urz dzenie do wa enia odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) Wykonawca
zobowi zuje si stosowa zasad blisko ci:
odpady, z uwzgl dnieniem hierarchii sposobów post powania z odpadami, w pierwszej kolejno ci
poddaje si przetwarzaniu w miejscu ich powstania;
odpady, które nie mog by przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje si , uwzgl dniaj c
hierarchi sposobów post powania z odpadami oraz najlepsz dost pn technik lub technologi , o której
mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony rodowiska, do najbli ej po•o onych
miejsc, w których mog by przetworzone;
zakazuje si przetwarzania poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zosta•y
wytworzone:
a)zmieszanych odpadów komunalnych,
# pozosta•o ci z sortowania odpadów komunalnych oraz pozosta•o ci z procesu mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych, o ile s przeznaczone do sk•adowania,
c)odpadów zielonych,
d)zakazuje si
przywozu na obszar regionu gospodarki odpadami komunalnymi odpadów,
o których mowa w pkt 3, wytworzonych poza obszarem tego regionu;
w przypadku wyznaczenia instalacji przewidzianej do zast pczej obs•ugi regionu gospodarki odpadami
komunalnymi, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z
2013 r. poz. 21), poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym odpady te zosta•y
wytworzone, nie stosuje si pkt 3 i 4;
Wykonawca zobowi zany jest do odbierania bezpo rednio z nieruchomo ci zamieszka•ej jednorodzinnej i
wielorodzinnej zebranych odpadów komunalnych w nast puj cej cz stotliwo ci:
1)zmieszane odpady komunalne, pozosta•o ci z sortowania odpadów komunalnych oraz bioodpady – 1 raz
w tygodniu
2)odpady zebrane selektywnie – nie rzadziej ni 1 raz w miesi cu dla zabudowy jednorodzinnej i 1 raz w
tygodniu dla zabudowy wielorodzinnej, z tym e w przypadku odpadów wielkogabarytowych nie rzadziej
ni 1 raz na pó• roku.
Wykonawca zobowi zany jest do odbierania odpadów z Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych wg zapotrzebowania po telefonicznym uzgodnieniu.
Wykonawca jest zobowi zany do dnia 1 stycznia 2017 r. wyposa y wskazane nieruchomo ci
zamieszka•e w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pozosta•ych po
segregacji oraz worki w odpowiednich kolorach w systemie workowym zbiórki selektywnej.
Obowi zek dezynfekcji pojemników ustawionych na nieruchomo ciach spoczywa na Wykonawcy i musi
by wykonany wg. potrzeb jednak nie rzadziej ni 1 raz w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca oraz 1 raz
w okresie od 1 lipca do 30 wrze nia danego roku.
Wykonawca jest zobowi zany do dnia 1 stycznia 2017 r. wyposa y wskazane nieruchomo ci
zamieszka•e,
zbieraj ce
odpady
selektywnie,
w
systemie
workowym
w komplet worków o pojemno ci minimum 110 l i odpowiedniej kolorystyce, z tworzywa LDPE o grubo ci
minimum:
1)0,06 mm do zbiórki papieru i tektury,
2)0,06 mm do zbiórki tworzywa sztucznego i metali,
3)0,07 mm do zbiórki szk•a,
4)0,07 mm do zbiórki odpadów ulegaj cych biodegradacji, odpady zielone oraz bioodpady.

Worki powinny by odpowiednio oznakowane (napis o rodzaju gromadzonych odpadów, nazwa
i dane kontaktowe Wykonawcy). Za ka dy odebrany worek z odpadami selektywnie zebranymi nale y
pozostawi na nieruchomo ci worek pusty.
Wykonawca jest obowi zany do realizacji reklamacji (nieodebrania z nieruchomo ci zamieszka•ej odpadów
zgodnie harmonogramem, niedostarczenie worków, itp.) w przeci gu 36 godzin od otrzymania zawiadomienia emailem od Zamawiaj cego. Wykonanie reklamacji nale y niezw•ocznie potwierdzi e-mailem na adres
Zamawiaj cego.
Wykonawca jest zobowi zany do porz dkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi
wysypanymi z pojemników, worków lub pojazdu w trakcie realizacji us•ugi.
Wykonawca jest zobowi zany odstawi , po opró nieniu, pojemniki na odpady w miejscu ich wystawienia.
Obowi zkiem Wykonawcy jest równie zabranie odpadów luzem le cych lub dostawionych
dodatkowych worków z odpadami (odpady zgromadzone w workach innego rodzaju ni te, które dostarczy•
Wykonawca), które powsta•y w wyniku przepe•nienia pojemników lub worków i zosta•y umieszczone np.
obok pojemnika lub pergoli mietnikowych, altan mietnikowych, boksów na kontenery, itp. tzw. nadwy ki).
Nie dotyczy to odpadów wielkogabarytowych oraz zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego,
zu ytych opon samochodowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodz cych z robót
budowlanych wymagaj cych pozwolenia na budow lub zg•oszenia zamiaru prowadzenia robót
budowlanych.
W przypadku braku mo liwo ci terminowego odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z uwagi
na z•e warunki atmosferyczne lub inne uzasadnione okoliczno ci Wykonawca zobowi zany jest do
niezw•ocznego zawiadomienia Zamawiaj cego o zaistnia•ych okoliczno ciach utrudniaj cych prawid•owe
wykonanie us•ugi. W przypadku zaistnia•ych utrudnie Wykonawcy nie przys•uguj roszczenia z tytu•u
wzrostu kosztów transportu i amortyzacji pojazdów. Wykonawca ma obowi zek odebra odpady
komunalne niezw•ocznie po ustaniu przyczyn uniemo liwiaj cych ich odbiór.
Wykonawca dostarczy i ustawi pojemniki w ci gu 7 dni od daty zg•oszenia. Dotyczy to zmian ilo ci
pojemników na danej nieruchomo ci w przypadku zmiany sposobu gromadzenia odpadów, lub nowych
nieruchomo ci je li pojawi si w trakcie realizacji zamówienia. Zmiany dokonuje w•a ciciel nieruchomo ci
na podstawie z•o onych deklaracji o wysoko ci op•aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Je li podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy
pojemników, Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowi zany b dzie do dodatkowego
dostarczenia pojemników na swój koszt.
Wykonawca ma obowi zek transportowa odebrane od w•a cicieli odpady komunalne w taki sposób
aby
zapobiec mieszaniu odpadów zebranych w sposób selektywny z odpadami komunalnymi
zmieszanymi. Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo
odbioru odpadów segregowanych jednym
wyspecjalizowanym pojazdem nie dokonuj c mieszania poszczególnych frakcji odpadów selektywnie
zebranych.
Odbieranie w wyj tkowych sytuacjach na zg•oszenie Zamawiaj cego odpadów zgromadzonych na
nieruchomo ciach, poza ustalonym harmonogramem gdy ich pozostawienie zagra a bezpiecze stwu ycia
i zdrowia mieszka ców.
Wykonawca zobowi zany jest w ramach umowy do przygotowania dwustronnej kolorowej ulotki
informacyjnej w formacie A4 zawieraj cej m.in. harmonogram odbioru odpadów oraz podstawowe informacje

dotycz ce odbioru i segregacji odpadów, której tre zatwierdzi Zamawiaj cy oraz do jej dystrybucji w ród
w•a cicieli nieruchomo ci. Wszelkie zmiany harmonogramu wymagaj formy pisemnej, za wyj tkiem zmian
jednorazowych wynikaj cych z nadzwyczajnych okoliczno ci jak np. gwa•towne opady niegu, dni
ustawowo wolne itp. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy.
Harmonogram
wywozu
odpadów
uwzgl dnia
zarówno
sposób
zbierania
odpadów
i cz stotliwo
odbioru od w•a cicieli nieruchomo ci zgodnie z regulaminem utrzymania czysto ci
i porz dku, obowi zuj cym na terenie gminy Gozdnica.
Harmonogram okre la terminy (dni miesi ca) w jakich odbywa si b d wywozy odpadów od
w•a cicieli nieruchomo ci. Odbiór odpadów komunalnych Wykonawca powinien realizowa w dni robocze w
godz. od 7.00 do 20.00, w soboty od 8.00 do 14.00.
Wykonawca zobowi zany jest
do 10 dnia kolejnego miesi ca.

do

przekazywania

miesi cznych

Kart

Przekazania

Odpadów

Wykonawca zobowi zany jest do przekazywania pó•rocznych sprawozda w terminie do ko ca miesi ca
nast puj cego po up•ywie pó•rocza, którego dotyczy, zawieraj cych :
1).informacje o masie:
poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegaj cych
biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zosta•y
przekazane odpady komunalne odebrane od w•a cicieli nieruchomo ci

# pozosta•o ci

z sortowania i pozosta•o ci z mechaniczno-biologicznego przetwarzania,
przeznaczonych do sk•adowania powsta•ych z odebranych przez Wykonawc
odpadów
komunalnych

odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk•a przygotowanych do ponownego u ycia i
poddanych recyklingowi
odpadów budowlanych i rozbiórkowych b d cych odpadami komunalnymi, przygotowanych do
ponownego u ycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku
2).informacje o osi gni tych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego u ycia i odzysku innymi
metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji przekazywanych do
sk•adowania – nale y do• cza do ostatniego sprawozdania za dany rok
3).informacje o liczbie w•a cicieli nieruchomo ci, od których zosta•y odebrane odpady komunalne .
Wykonawca zobowi zany jest kontrolowa realizowane przez w•a cicieli nieruchomo ci obowi zki w
zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich niedope•nienia Wykonawca
zobowi zany
jest
przyj
odpady
jako
zmieszane
odpady
komunalne
i niezw•ocznie pisemnie powiadomi o tym Zamawiaj cego, nie pó niej ni w ci gu 3 dni od dnia ustalenia
naruszenia obowi zków drog elektroniczn ( mail referatgm2@gozdnica.pl) Do informacji Wykonawca
zobowi zany jest za• czy dokumentacj zdj ciow potwierdzaj c , e odpady gromadzone by•y
niew•a ciwie oraz umo liwiaj c identyfikacj nieruchomo ci, z rejestracj daty i godziny ustalenia ww.
zdarzenia wraz z notatk sporz dzon przez pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili fakt niezgodnego
post powania z odpadami komunalnymi. Wykonawca zobowi zany jest równie do przekazania informacji
pisemnej zawieraj cej powy sze informacje w zestawieniu miesi cznym.

Wykonawca ponadto:
1)ponosi pe•n odpowiedzialno ci za stan i przestrzeganie przepisów bhp jak i za wszelkie szkody
powsta•e na mieniu w•a ciciela nieruchomo ci w trakcie wykonywania us•ug obj tych niniejsz umow ;
zobowi zuje si ubezpieczy od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia•alno ci
gospodarczej na kwot nie mniejsz ni 500.000 PLN (s•ownie: sto tysi cy z•otych) przez okres
obowi zywania umowy. Wykonawca zobowi zany jest do okazania aktualnej, op•aconej polisy OC, która
b dzie obowi zywa•a do dnia 31 grudnia 2018 r. W przypadku gdy wa no z•o onej przez wykonawc
polisy zako czy si przed up•ywem terminu obowi zywania umowy, wykonawca jest zobowi zany z•o y
kolejna polis o okresie wa no ci zbie nym z okresem obowi zywania umowy.

V.

Podstawowe dane obrazuj ce wielko

zamówienia

Gmin Gozdnica zamieszkuje 2265 osób (stan na dzie 31.12.2015 r. zgodnie z informacj uzyskan z
deklaracji), powierzchnia gminy wynosi 24 km2.
Nieruchomo ci zamieszka•e
S

N

liczba gospodarstw domowych

195

192

liczba osób

1692

572

S – odpady segregowane
N – odpady niesegregowane

Przewidywana ilo
worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych to po 350 szt. w ka dym z
kolorów ( 4 kolory ) odpowiednio oznakowanych – raz w miesi cu.
Ogólna liczba odpadów komunalnych odebranych z ca•ego terenu Gminy Gozdnica w okresie od 1
stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015r. to:
1)odpady komunalne niesegregowane - 836,30 Mg,
2)odpady wielkogabarytowe – 23,6 Mg,
3)odpady zebrane selektywnie:
a)tworzywa sztuczne – 25,94 Mg,
b)szk•o – 32,50 Mg,
c)papier i tektura – 21,85 Mg.
d)bioodpady – 17,7 Mg
e)gruz – 57,2 Mg
f)zu yte opony – 1,5 Mg
Podane ww. ilo ci gospodarstw zbieraj cych selektywnie i nieselektywnie, jak równie ilo ci odpadów oraz
pojemników mog ulec zmianie. Podane ilo ci nale y traktowa orientacyjnie. Wykonawcy nie b dzie
przys•ugiwa•o prawo do dodatkowego wynagrodzenia z tytu•u osi gni cia innych wielko ci.
4.Wykonawca powinien przy obliczaniu ceny oferty wzi pod uwag wszystkie dost pne informacje oraz
sprawdzi lokalizacj miejscowo ci na terenie gminy, rodzaj zabudowy i inne.
VI.

Zamówienia cz

ciowe

Zamawiaj cy nie dopuszcza sk•adania ofert cz

ciowych.

VII.

Zamówienia uzupe•niaj ce

Zamawiaj cy przewiduje udzielenie zamówie uzupe•niaj cych o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub
art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 Pzp

VIII.

Informacja o ofercie wariantowej

Zamawiaj cy nie dopuszcza sk•adania ofert wariantowych.

IX.
1.

Termin wykonania zamówienia oraz gwarancja
Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

2. Wykonawca gwarantuje Zamawiaj cemu nale yt jako
wykonywanych us•ug pod wzgl dem
terminowo ci i jako ci zapewniaj cej profesjonaln
obs•ug
nieruchomo ci z gminy Gozdnica
w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

X.

Zmiany tre ci umowy

1.Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiaj cy przewiduje mo liwo dokonania
zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod warunkiem podpisania aneksu
zaakceptowanego przez obie Strony. W szczególno ci Zamawiaj cy dopuszcza:
1)aktualizacj danych Wykonawcy i Zamawiaj cego poprzez: zmian nazwy firmy, zmian adresu siedziby,
zmian formy prawnej itp.
2)zmian terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezale nych od Wykonawcy lub Zamawiaj cego
je eli nast pi zmiana powszechnie obowi zuj cych przepisów prawa w zakresie maj cym wp•yw na
realizacj przedmiotu zamówienia.
2. Warunki dokonywania zmian:
1)inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiaj cego;
2)uzasadnienie zmiany prawid•owa realizacj przedmiotu zamówienia ,
3)zmiany umowy, o których mowa powy ej musz by dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3
ustawy Pzp stanowi cego, e umowa podlega uniewa nieniu w cz ci wykraczaj cej poza okre lenie
przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ,
4)forma pisemna pod rygorem niewa no ci w formie aneksu do umowy.
3. Wszystkie powy sze postanowienia stanowi katalog zmian, na które Zamawiaj cy mo e wyrazi
zgod . Nie stanowi jednocze nie zobowi zania do wyra enia takiej zgody.
4. Przyj cie warunków niniejszego postanowienia, tj. z•o enie oferty jest jednoznaczne z przyj ciem projektu
umowy proponowanego przez Zamawiaj cego – za• cznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.
XI.

Warunki udzia•u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe•niania
tych warunków

1.Wykonawcy ubiegaj cy si o udzielenie niniejszego zamówienia musz wykaza spe•nianie warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a tak e brak podstaw do wykluczenia

z post powania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawcy musz spe•nia warunki,
o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, dotycz ce:
1)posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej dzia•alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa
nak•adaj obowi zek ich posiadania. Za spe•nienie warunku posiadania uprawnie do wykonywania
okre lonej dzia•alno ci ustala posiadanie:
a)wpisu do rejestru dzia•alno ci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
w•a cicieli nieruchomo ci z terenu Gminy Gozdnica o statusie miejskim prowadzonego przez
Burmistrza Gminy Gozdnica;
b)wpisu do rejestru zbieraj cych zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez
G•ównego Inspektora Ochrony rodowiska;
c)zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) w zwi zku z art. 233 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21),
1)posiadania wiedzy i do wiadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania si dwóch lub wi cej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana b dzie ich • czna wiedza i do wiadczenie).
Za spe•nienie warunku posiadania do wiadczenia, uwa a si wykazanie wykonania us•ug odpowiadaj cych
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polegaj cych na odbiorze od w•a cicieli nieruchomo ci co
najmniej 1000 Mg odpadów w ci gu roku, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a je li okres prowadzenia
dzia•alno ci jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich warto ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (w tym
wielko odebranych odpadów komunalnych w Mg) oraz za• czenie dokumentów potwierdzaj cych, e te
us•ugi zosta•y nale ycie wykonane;
2)potencja•u technicznego. Za spe•nienie warunku posiadania potencja•u technicznego, uwa a si
posiadania narz dzi, wyposa enia zak•adu i urz dze technicznych dost pnych wykonawcy us•ug w celu
wykonania zamówienia tj. co najmniej jednego pojazdu przystosowanego do odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych oraz co najmniej jednego pojazdu przystosowanego do odbierania selektywnie
zebranych odpadów komunalnych, a tak e co najmniej jednego pojazdu do odbierania odpadów bez funkcji
kompaktuj cej;
3)osób zdolnych do wykonania zamówienia. Za spe•nienie warunku osoby zdolne do wykonania zamówienia
jest o wiadczenie, e osoby, które b d uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, posiadaj wymagane
uprawnienia, je eli ustawy nak•adaj obowi zek posiadania takich uprawnie ;
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej.
op•aconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzaj cego, e Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia•alno ci zwi zanej z
przedmiotem zamówienia w wysoko ci nie mniejszej ni 500.000 PLN (s•ownie pi set tysi cy z•otych);
2.Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofert , sk•ada list podmiotów nale cych do tej samej grupy
kapita•owej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp albo informacj o tym, e nie nale y
do grupy kapita•owej.
3.Ocena spe•niania przedstawionych powy ej warunków zostanie dokonana wg formu•y: „spe•nia- nie
spe•nia” na podstawie wymaganych dokumentów i o wiadcze wskazanych w rozdz. XII SIWZ.
! Wykonawca mo e polega na wiedzy i do wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolno ciach finansowych innych podmiotów, niezale nie od charakteru
prawnego • cz cych go z nimi stosunków (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). Wykonawca w takiej
sytuacji zobowi zany jest udowodni Zamawiaj cemu, i b dzie dysponowa• zasobami niezb dnymi do
realizacji zamówienia, w szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie (tj. w oryginale
lub kopii po wiadczonej notarialnie) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, a w przypadku polegania na do wiadczeniu
innych podmiotów, zobowi zanie powinno okre la równie form udzia•u tego podmiotu w realizacji
zamówienia.

" Wykonawcy, którzy nie wyka
spe•nienia warunków udzia•u w post powaniu, podlega b d
wykluczeniu z udzia•u w post powaniu. Z udzia•u w niniejszym post powaniu wyklucza si Wykonawców,
którzy podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówie publicznych. Oferta
Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzucon . Zamawiaj cy odrzuci ofert , je eli:
1)jest niezgodna z ustaw ,
2)jej tre nie odpowiada tre ci SIWZ, z zastrze eniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
jej z•o enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
4)zawiera ra co nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia,
" zosta•a z•o ona przez Wykonawc wykluczonego z udzia•u w post powaniu o udzielenie zamówienia,
6)zawiera b• dy w obliczeniu ceny,
7)Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dor czenia zawiadomienia nie zgodzi• si na poprawienie
omy•ki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
8)jest niewa na na podstawie odr bnych przepisów.

XII.

Wykaz o wiadcze
i dokumentów, jakie maj
dostarczy
Wykonawcy w celu
potwierdzenia spe•niania warunków udzia•u w post powaniu oraz w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia

1.Wykonawca zobowi zany jest do z•o enia wraz z ofert :
o wiadczenia o spe•nianiu warunków udzia•u w post powaniu (w formie orygina•u) zgodnie z art. 44
ustawy Pzp wg wzoru stanowi cego za• cznik Nr 3 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania si o
udzielenie zamówienia przez dwóch lub wi cej Wykonawców, o wiadczenie mo e by z•o one • cznie (na
jednym druku) w przypadku • cznego spe•niania warunków udzia•u w post powaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp, albo odr bnie, je eli Wykonawca sk•adaj cy odr bnie o wiadczenie, spe•nia
samodzielnie wszystkie warunki udzia•u w post powaniu);
2)za wiadcze :
o wpisie do rejestru dzia•alno ci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w•a cicieli
nieruchomo ci z terenu gminy Gozdnica prowadzonego przez Burmistrza Gozdnicy,
# o wpisie do rejestru zbieraj cych zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez G•ównego
Inspektora Ochrony rodowiska,
zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst
jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) w zwi zku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21).
1.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia
w oparciu o art. 24 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca sk•ada nast puj ce dokumenty:
1)aktualny odpis z w•a ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji dzia•alno ci gospodarczej,
je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcze niej ni 6 miesi cy przed
up•ywem
terminu
sk•adania
wniosków
o dopuszczenie do udzia•u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk•adania ofert,
2)o wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg za• cznika Nr 4 do SIWZ).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione
powy ej winny zosta z•o one przez ka dego z nich. Dokument wymieniony w pkt 1 winien zosta z•o ony w
formie
orygina•u
lub
kopii
po wiadczonej
przez
Wykonawc
za
zgodno
z orygina•em. O wiadczenie, o którym mowa w pkt 2 winno zosta z•o one w formie orygina•u.
W przypadku, gdy Wykonawca, wykazuj c spe•nianie warunków udzia•u w post powaniu, polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,

a podmioty te b d bra•y udzia• w realizacji cz ci zamówienia, Zamawiaj cy wymaga przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2 powy ej.
1.W celu potwierdzenia, e Wykonawca posiada niezb dn wiedz oraz do wiadczenie, dysponuje
odpowiednim potencja•em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty nale y
do• czy nast puj ce dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie zamówienia
oceniana b dzie ich • czna wiedza do wiadczenie oraz • czny potencja• techniczny i kadrowy) Wykonawca
sk•ada nast puj ce dokumenty:
wykaz wykonanych, a w przypadku o wiadcze okresowych lub ci g•ych równie wykonywanych, dostaw lub
us•ug
w
zakresie
niezb dnym
do
wykazania
spe•niania
warunku
wiedzy
i do wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed up•ywem terminu sk•adania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udzia•u w post powaniu, a je eli okres prowadzenia dzia•alno ci jest krótszy – w tym okresie,
z podaniem ich warto ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz za• czeniem dokumentu
potwierdzaj cego, e te dostawy lub us•ugi zosta•y wykonane b d s wykonywane nale ycie – Za• cznik
Nr 5 do SIWZ. Za spe•nienie warunku posiadania do wiadczenia, uwa a si wykazanie wykonania us•ug
odpowiadaj cych swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polegaj cych na odbiorze od w•a cicieli
nieruchomo ci co najmniej 1.000 Mg odpadów w ci gu roku. Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i
do wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno ciach
finansowych innych podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego • cz cych go z nimi stosunków,
zobowi zany jest udowodni Zamawiaj cemu, i b dzie dysponowa• zasobami niezb dnymi do realizacji
zamówienia, w szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie (tj. w oryginale lub kopii
po wiadczonej notarialnie) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, a w przypadku polegania na wiedzy i do wiadczeniu innych
podmiotów, zobowi zanie powinno okre la równie form udzia•u tego podmiotu w realizacji zamówienia;
2)dowodami, o których mowa powy ej s :
a)po wiadczenie,
# o wiadczenie Wykonawcy – je eli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyska po wiadczenia.
W przypadku, gdy Zamawiaj cy jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub us•ugi wskazane w wykazie,
o którym mowa w pkt 1 zosta•y wcze niej wykonane, Wykonawca nie ma obowi zku przedk•adania
dowodów, o których mowa w pkt 2.
W post powaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesi cy
od dnia wej cia w ycie Rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
mo e da Zamawiaj cy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog by sk•adane, Wykonawca w
miejsce po wiadcze , o których mowa w pkt 2 lit. a mo e przedk•ada dokumenty potwierdzaj ce nale yte
wykonanie dostaw lub us•ug, okre lone w § 1 ust. 1 pkt 3 Rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo e da Zamawiaj cy od Wykonawcy oraz
form,
w
jakich
te
dokumenty
mog
by
sk•adane
(Dz.U.
z 2013 r. poz. 231).
1.O wiadczenie o przynale no ci do grupy kapita•owej – za• cznik nr 6.
O wiadczenie o spe•nianiu wymogów Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w
sprawie szczegó•owych wymaga w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w•a cicieli nieruchomo ci –
za• cznik Nr 7 do SIWZ.
3.Aktualne za wiadczenie w•a ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj cego, e Wykonawca
nie zalega z op•acaniem podatków, lub za wiadczenia, e uzyska• przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roz•o enie na raty zaleg•ych p•atno ci lub wstrzymanie w ca•o ci wykonania decyzji
w•a ciwego organu – wystawionego nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up•ywem terminu sk•adania

wniosków
o
dopuszczenie
o udzielenie zamówienia albo sk•adania ofert.

do

udzia•u

w

post powaniu

! Aktualne za wiadczenie w•a ciwego oddzia•u Zak•adu Ubezpiecze Spo•ecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo•ecznego potwierdzaj cego, e Wykonawca nie zalega z op•acaniem sk•adek na
ubezpieczenia zdrowotne i spo•eczne, lub potwierdzenia, e uzyska• przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie
lub
roz•o enie
na
raty
zaleg•ych
p•atno ci
lub
wstrzymanie
w ca•o ci wykonania decyzji w•a ciwego organu - wystawionego nie wcze niej ni 3 miesi ce przed
up•ywem
terminu
sk•adania
wniosków
o
dopuszczenie
do
udzia•u
w
post powaniu
o udzielenie zamówienia albo sk•adania ofert.
5.Aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 Pzp, wystawionej nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up•ywem terminu sk•adania wniosków o
dopuszczenie do udzia•u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk•adania ofert.
Aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 Pzp, wystawionej nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up•ywem terminu sk•adania wniosków
o dopuszczenie do udzia•u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk•adania ofert.
7.W przypadku zamówie innych ni zamówienia, o których mowa w art. 131a ust. 1 i art. 132 ust. 1 Pzp,
aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Pzp,
wystawionej nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up•ywem terminu sk•adania wniosków o dopuszczenie do
udzia•u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk•adania ofert.
Je eli, w przypadku Wykonawcy maj cego siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp, maj miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca sk•ada w odniesieniu do nich za wiadczenie w•a ciwego organu
s dowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotycz ce niekaralno ci tych osób w zakresie
okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp, wystawione nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up•ywem
terminu sk•adania wniosków o dopuszczenie do udzia•u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo
sk•adania ofert, z tym e w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje si takich
za wiadcze - zast puje si je dokumentem zawieraj cym o wiadczenie z•o one przed w•a ciwym
organem s dowym, administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
$ Je eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedk•ada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj cy,
e:
nie otwarto jego likwidacji ani nie og•oszono upad•o ci – wystawiony nie wcze niej ni 6 miesi cy przed
up•ywem
terminu
sk•adania
wniosków
o
dopuszczenie
do
udzia•u
w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk•adania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, op•at, sk•adek na ubezpieczenie spo•eczne i zdrowotne albo e
uzyska• przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz•o enie na raty zaleg•ych p•atno ci lub
wstrzymanie w ca•o ci wykonania decyzji w•a ciwego organu – wystawiony nie wcze niej ni 3 miesi ce
przed
up•ywem
terminu
sk•adania
wniosków
o dopuszczenie do udzia•u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk•adania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienie – wystawiony nie wcze niej ni 6 miesi cy
przed
up•ywem
terminu
sk•adania
wniosków
o
dopuszczenie
do
udzia•u
w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk•adania ofert.

Je eli Wykonawca, wykazuj c spe•nianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te b d bra•y
udzia• w realizacji cz ci zamówienia, Zamawiaj cy mo e
da od Wykonawcy przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 3 ust. 1-3 Rozporz dzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo e da Zamawiaj cy od
Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog by sk•adane.
XIII.

Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o udzielenie zamówienia

1.Przepisy ustawy Pzp i postanowienia SIWZ dotycz ce Wykonawcy stosuje si odpowiednio do
Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia. Wykonawcami wspólnie ubiegaj cymi
si o udzielenie zamówienia s cz•onkowie konsorcjum, a tak e wspólnicy spó•ki cywilnej.
Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spe•nia warunki
udzia•u w post powaniu oraz z•o y dokumenty potwierdzaj ce spe•nianie tych warunków zgodnie z
zapisami zawartymi w rozdz. XI i XII niniejszej SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy maj obowi zek ustanowi
Pe•nomocnika do reprezentowania ich w niniejszym post powaniu albo reprezentowania ich w
post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca si , aby Pe•nomocnikiem by•
jeden z Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia. Pe•nomocnictwo mo e by
udzielone w szczególno ci:
1)• cznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument);
2)oddzielnie przez ka dego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
W ka dym jednak przypadku w tre ci dokumentu/pe•nomocnictwa zaleca si wymieni wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia i wskaza ich pe•nomocnika. Tre
pe•nomocnictwa powinna wskazywa rodzaj czynno ci, do których upowa niony jest Pe•nomocnik, tj. np.:
podpisania oferty, potwierdzania za zgodno z orygina•em kopii dokumentów, sk•adania o wiadcze woli i
wiedzy, sk•adania wyja nie , parafowania dokumentów, itp.
1.Wszelka korespondencja prowadzona b dzie wy• cznie z Pe•nomocnikiem.
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si
o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, przy pomocy których Wykonawca wykazuje spe•nianie warunków, kopie
dokumentów dotycz cych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów s po wiadczane za zgodno z
orygina•em przez Wykonawc lub te podmioty.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsz , przed podpisaniem umowy o realizacj zamówienia, s zobowi zani przedstawi
Zamawiaj cemu stosown umow reguluj c wspó•prac grupy Wykonawców wyst puj cych wspólnie,
zawieraj c w swojej tre ci nast puj ce postanowienia:
1)okre lenie celu gospodarczego;
2)oznaczenie czasu trwania konsorcjum, obejmuj cego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i
r kojmi;
3)podzia• zada pomi dzy poszczególnych Wykonawców wyst puj cych wspólnie;
4)wykluczenie
mo liwo ci
wypowiedzenia
umowy
wspólnej
przez
któregokolwiek
z Wykonawców wyst puj cych wspólnie do czasu wykonania zamówienia w ca•o ci;
5)solidarn odpowiedzialno Wykonawców wyst puj cych wspólnie za realizacj przedmiotu zamówienia;
6)zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiaj cego;
7)ustanowienie pe•nomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
XIV.

Wadium

Zamawiaj cy nie przewiduje wniesienia wadium

XV.

Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy

1.Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy
XVI.

Waluta, w jakiej b d
zamówienia publicznego

prowadzone rozliczenia zwi zane z realizacj

1.Wszelkie rozliczenia zwi zane z realizacj
dokonywane b d w PLN.

niniejszego

zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ

2.Wyp•ata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana b dzie w PLN.

XVII.

Opis sposobu przygotowania ofert

1.Ka dy Wykonawca mo e z•o y tylko jedn ofert .
2.Ofert nale y przygotowa

ci le wed•ug wymaga okre lonych w niniejszej SIWZ.

Oferta musi by podpisana przez osob
- osoby uprawnione do sk•adania o wiadcze woli
w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia. Oznacza to, i
je eli z dokumentu(ów) okre laj cego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pe•nomocnictwa
(pe•nomocnictw) wynika, i do reprezentowania Wykonawcy(ów) uprawnionych jest • cznie kilka osób,
dokumenty wchodz ce w sk•ad oferty musz by podpisane przez wszystkie te osoby.
! Uprawnienie osób podpisuj cych ofert
do jej podpisania musi bezpo rednio wynika
z dokumentów do• czonych do oferty. Oznacza to, e je eli uprawnienie takie nie wynika wprost z
dokumentu stwierdzaj cego status prawny Wykonawcy, to do oferty nale y do• czy pe•nomocnictwo
wystawione przez osoby do tego uprawnione. Pe•nomocnictwa sk•adane przez Wykonawc wraz z ofert
musz by przedstawione w formie orygina•ów lub notarialnie po wiadczonych kopii. Tre pe•nomocnictwa
powinna wskazywa rodzaj czynno ci, do których upowa niony jest Pe•nomocnik, tj. np.: podpisania oferty,
potwierdzania za zgodno z orygina•em kopii dokumentów, sk•adania o wiadcze woli i wiedzy, sk•adania
wyja nie , parafowania dokumentów, itp.
5.Wzory dokumentów do• czonych do niniejszej SIWZ powinny zosta wype•nione przez Wykonawc i
do• czone
do
oferty,
b d
te
przygotowane
przez
Wykonawc
w
zgodnej
z niniejsz SIWZ formie.
6.Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem i z•o eniem oferty.
7.Oferta i za• czniki do oferty musz by sporz dzone w j zyku polskim. Zaleca si , aby mia•y format nie
wi kszy
ni
A4.
Dokumenty
sporz dzone
w
j zyku
obcym
s
sk•adane
wraz
z t•umaczeniem na j zyk polski, po wiadczonym przez Wykonawc .
8.Zaleca si , aby ca•o
oferty wraz z za• cznikami by•a z•o ona w formie uniemo liwiaj cej jej
przypadkowe zdekompletowanie.
9.Zaleca si , aby wszystkie zapisane strony oferty i za• czniki by•y ponumerowane i parafowane przez
osob /osoby uprawnione do sk•adania o wiadcze woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie
ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia.
10.Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniós• poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie
tre ci (czyli wy• cznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiaj cego) musz by
parafowane przez osob (osoby) podpisuj c (podpisuj ce) ofert .

11.Dokumenty wchodz ce w sk•ad oferty mog
by
przedstawiane w formie orygina•ów
lub po wiadczonych przez Wykonawc za zgodno
z orygina•em. O wiadczenia sporz dzane na
podstawie wzorów stanowi cych za• czniki do niniejszej SIWZ powinny by
z•o one
w formie orygina•u. Zgodno z orygina•em wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodz cych w
sk•ad oferty musi by potwierdzona przez osob /osoby uprawnione do sk•adania o wiadcze woli w imieniu
Wykonawcy/Wykonawców
wspólnie
ubiegaj cych
si
o udzielenie zamówienia.
12.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si
o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, przy pomocy których Wykonawca wykazuje spe•nianie warunków, kopie
dokumentów dotycz cych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów s po wiadczane za zgodno z
orygina•em przez Wykonawc lub te podmioty.
13.Zamawiaj cy mo e
da przedstawienia orygina•u lub notarialnie po wiadczonej kopii dokumentu
wy• cznie wtedy, gdy z•o ona przez Wykonawc kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
uzasadnione w tpliwo ci, co do jej prawdziwo ci.
14.Oferta powinna zawiera :
formularz oferty, sporz dzony na podstawie wzoru stanowi cego za• cznik Nr 1 do niniejszej SIWZ;
2)o wiadczenie Wykonawcy o spe•nianiu warunków udzia•u w post powaniu, sporz dzone na podstawie
wzoru stanowi cego za• cznik Nr 3 do niniejszej SIWZ
3) o wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg za• cznika Nr 4 do niniejszej SIWZ;
4)wykaz wykonanych us•ug sporz dzony na podstawie wzoru stanowi cego za• cznik Nr 5 do niniejszej
SIWZ wraz z dokumentami potwierdzaj cymi, e us•ugi te zosta•y wykonane nale ycie;
5)o wiadczenie o przynale no ci do grupy kapita•owej – wg za• cznika nr 6 do niniejszej SIWZ;
6)o wiadczenie o spe•nianiu wymogów Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w
sprawie szczegó•owych wymaga w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w•a cicieli
nieruchomo ci – wg za• cznika nr 7 do niniejszej SIWZ.
7)stosowne pe•nomocnictwo(a) – w przypadku, gdy oferta i/lub inne dokumenty podpisane s przez
Pe•nomocnika/Pe•nomocników Wykonawcy;
8)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiaj cy
Pe•nomocnika
do
reprezentowania
ich
w
post powaniu
o
udzielenie
zamówienia
albo
reprezentowania
w
post powaniu
i
zawarcia
umowy
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;
9)za wiadczenie o wpisie do rejestru dzia•alno ci regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od w•a cicieli nieruchomo ci z terenu Gminy Gozdnica o statusie miejskim prowadzonego
przez Burmistrza Gminy Gozdnicy;
10)za wiadczenie o wpisie do rejestru zbieraj cych zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny prowadzonego
przez G•ównego Inspektora Ochrony rodowiska;
11)zezwolenie na transport odpadów wydanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 ze zm.) w zwi zku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz.21);
12)aktualny odpis z w•a ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji dzia•alno ci gospodarczej,
je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcze niej ni 6 miesi cy przed
up•ywem
terminu
sk•adania
wniosków
o dopuszczenie do udzia•u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk•adania ofert;
13)aktualne za wiadczenie w•a ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj cego, e Wykonawca
nie zalega z op•acaniem podatków, lub za wiadczenia, e uzyska• przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roz•o enie na raty zaleg•ych p•atno ci lub wstrzymanie w ca•o ci wykonania decyzji

w•a ciwego organu – wystawionego nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up•ywem terminu sk•adania
wniosków o dopuszczenie do udzia•u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk•adania ofert;
! aktualne za wiadczenie w•a ciwego oddzia•u Zak•adu Ubezpiecze Spo•ecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo•ecznego potwierdzaj cego, e Wykonawca nie zalega z op•acaniem sk•adek na
ubezpieczenia zdrowotne i spo•eczne, lub potwierdzenia, e uzyska• przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roz•o enie na raty zaleg•ych p•atno ci lub wstrzymanie w ca•o ci wykonania decyzji
w•a ciwego organu – wystawionego nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up•ywem terminu sk•adania wniosków o
dopuszczenie do udzia•u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk•adania ofert;
" aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp,
wystawionej nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up•ywem terminu sk•adania wniosków o dopuszczenie do
udzia•u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk•adania ofert;
aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp,
wystawionej nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up•ywem terminu sk•adania wniosków o dopuszczenie do
udzia•u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk•adania ofert;
w przypadku zamówie innych ni zamówienia, o których mowa w art. 131a ust. 1 i art. 132 ust. 1 Pzp,
aktualnej
informacji
z
Krajowego
Rejestru
Karnego
w
zakresie
okre lonym
w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Pzp, wystawionej nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up•ywem terminu sk•adania
wniosków o dopuszczenie do udzia•u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk•adania ofert;
18)je eli, w przypadku Wykonawcy maj cego siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp, maj miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca sk•ada w odniesieniu do nich za wiadczenie w•a ciwego organu
s dowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotycz ce niekaralno ci tych osób w zakresie
okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp, wystawione nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up•ywem
terminu sk•adania wniosków o dopuszczenie do udzia•u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo
sk•adania ofert, z tym e w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje si takich
za wiadcze - zast puje si je dokumentem zawieraj cym o wiadczenie z•o one przed w•a ciwym
organem s dowym, administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
19)o wiadczenie, e osoby, które b d uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, posiadaj wymagane
uprawnienia, je eli ustawy nak•adaj obowi zek posiadania takich uprawnie .
20)op•acon polis , a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzaj cego, e Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia•alno ci zwi zanej z
przedmiotem zamówienia w wysoko ci nie mniejszej ni 500.000 PLN (s•ownie pi set tysi cy z•otych).

XVIII.

Informacje o sposobie porozumiewania si
Zamawiaj cego
oraz przekazywania o wiadcze
lub dokumentów, a tak e
uprawnionych do porozumiewania si z Wykonawcami

z Wykonawcami
wskazanie osób

W niniejszym post powaniu o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj cy
i Wykonawcy przekazuj pisemnie lub faxem.
2.Wykonawca mo e zwróci si do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci SIWZ. Zamawiaj cy udzieli
wyja nie zgodnie z zapisami art. 38 ustawy Pzp tj. nie pó niej ni na 2 dni przed up•ywem terminu
sk•adania ofert, je eli wniosek wp•yn • do po•owy terminu sk•adania ofert.
Zamawiaj cy dopuszcza przekazywanie powy szych dokumentów faksem na numer
68 360 10 76

4.Je eli Zamawiaj cy lub Wykonawca przekazuj o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem, ka da ze stron na danie drugiej niezw•ocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5.O wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa wy ej uwa a si za wniesione z
chwil , gdy dosz•y one do Zamawiaj cego w taki sposób, e móg• si zapozna z ich tre ci .
6.Osob upowa nion przez Zamawiaj cego do kontaktowania si z Wykonawcami jest:
1)Marek Jankowiak tel. 68 360 10 76
Ma•gorzata Graczyk tel.68 360 10 76
XIX.

Miejsce oraz termin sk•adania i otwarcia ofert

Ofert nale y z•o y w Sekretariacie Urz du Gminy Gozdnica, ul. wierczewskiego 2;
68-130 Gozdnica
2.Termin sk•adania ofert: 19.08.2016 r. godz. 9:30.
3.Otwarcie ofert: 19.08. 2016 r. godz. 10:00 – Urz d Gminy Gozdnicy (sala posiedze )
4.Ofert nale y z•o y w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopert
(paczk ) nale y opisa nast puj co:

Oferta na przetarg pn: „Odbiór odpadów
komunalnych od wła cicieli
nieruchomo ci zamieszkałych poło onych na terenie Gminy Gozdnica o
statusie miejskim”
Nie otwiera przed 19 sierpnia 2016 r. godz. 10:00
5.Wykonawca mo e wprowadzi zmiany lub wycofa z•o on przez siebie ofert . Zmiany lub wycofanie
z•o onej oferty s skuteczne tylko wówczas, gdy zosta•y dokonane przed up•ywem terminu do sk•adania
ofert.
Zmiany z•o onej oferty musz by z•o one w miejscu i wed•ug zasad obowi zuj cych przy sk•adaniu
oferty. Odpowiednio opisane koperty zawieraj ce zmiany nale y dodatkowo opatrzy dopiskiem ZMIANA.
W przypadku z•o enia kilku zmian kopert ka dej zmiany nale y dodatkowo opatrzy napisem zmiana
nr ...........
7.Wycofanie z•o onej oferty nast puje poprzez z•o enie pisemnego o wiadczenia podpisanego przez
osob /osoby uprawnion do reprezentowania Wykonawcy.
8.Bezpo rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj cy poda kwot , jak
sfinansowanie zamówienia.

zamierza przeznaczy

na

9.W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie b d otwierane koperty (paczki) zawieraj ce oferty, których
dotyczy wycofanie. Takie oferty zostan odes•ane Wykonawcom bez otwierania.
Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostan otwarte przed otwarciem kopert zawieraj cych
oferty, których dotycz te zmiany. Po stwierdzeniu poprawno ci procedury dokonania zmian zmiany
zostan do• czone do oferty.
11.W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiaj cy ka dorazowo poda obecnym: nazw
i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana i informacje dotycz ce ceny.

12.Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiaj cy przekazuje im
niezw•ocznie informacje, o których mowa powy ej w ust. 11.

XX.

Termin zwi zania ofert

Wykonawca pozostaje zwi zany z•o on ofert przez 30 dni. Bieg terminu zwi zania ofert rozpoczyna si
wraz z up•ywem terminu sk•adania ofert.

XXI.

Uniewa nienie post powania

1.Zamawiaj cy uniewa nia post powanie o udzielenie zamówienia, je eli:
nie z•o ono
adnej oferty niepodlegaj cej odrzuceniu albo nie wp•yn •
aden wniosek
o dopuszczenie do udzia•u w post powaniu od Wykonawcy niepodlegaj cego wykluczeniu;
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni sz cen przewy sza kwot , któr Zamawiaj cy zamierza
przeznaczy na sfinansowanie zamówienia, chyba e Zamawiaj cy mo e zwi kszy t kwot do ceny
najkorzystniejszej oferty;
3)w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Pzp zosta•y z•o one oferty dodatkowe
o takiej samej cenie;
4)wyst pi•a istotna zmiana okoliczno ci powoduj ca, e prowadzenie post powania lub wykonanie
Zamówienia nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na by•o wcze niej przewidzie ;
5)post powanie obarczone jest niemo liw do usuni cia wad uniemo liwiaj c zawarcie niepodlegaj cej
uniewa nieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
O uniewa nieniu post powania o udzielenie zamówienia Zamawiaj cy zawiadamia równocze nie wszystkich
Wykonawców, którzy:
1)ubiegali si o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewa nienia post powania przed up•ywem terminu
sk•adania ofert;
2)z•o yli oferty – w przypadku uniewa nienia post powania po up•ywie terminu sk•adania ofert podaj c
uzasadnienie faktyczne i prawne.

XXII.

Umowa ramowa

Zamawiaj cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXIII.

Opis sposobu obliczenia cen

1.Podana w ofercie cena musi by wyra ona w PLN. Cena musi uwzgl dnia wszystkie wymagania
niniejszej
SIWZ
oraz
obejmowa
wszelkie
koszty,
jakie
poniesie
Wykonawca
z tytu•u nale ytej oraz zgodnej z obowi zuj cymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia,
m. in. odbiór odpadów od mieszka ców zgodnie z harmonogramem, transport, odbiór przez RIPOK,
unieszkodliwianie w inny sposób ni RIPOK, i wszystkie koszty zwi zane z wy ej wymienionymi
procesami. Cen nale y poda z dok•adno ci do dwóch miejsc po przecinku.

2.Wykonawca ustali cen za ca•o
zamówienia w jednej kwocie na Formularzu Oferty stanowi cym
Za• cznik nr 1 do niniejszej SIWZ, w oparciu o informacje zawarte w opisie przedmiotu zamówienia oraz w
rozdz. IV-V niniejszej SIWZ. Wykonawca powinien wykona wycen ca•o ci zamówienia w oparciu
o podane szacunkowe ilo ci. Ostatecznie wyliczona cena oferty musi zawiera elementy cenotwórcze w
szczególno ci podatek VAT.
3.Cena wymieniona w Formularzu Oferty jest kwot brutto.
4.Sposób zap•aty i rozliczenia za realizacj
niniejszego zamówienia, okre lone
w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego (za• cznik nr 2 do niniejszej SIWZ).

XXIV.

zosta•y

Opis kryteriów, którymi zamawiaj cy b dzie si kierowa• przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.Zamawiaj cy oceni i porówna jedynie te oferty, które:
zostan z•o one przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiaj cego z niniejszego post powania;
2)nie zostan odrzucone przez Zamawiaj cego
2. Oferty zostan ocenione przez Zamawiaj cego w oparciu o nast puj ce kryteria:
1)cena wykonania zamówienia – 97 %
2)Kryterium rodowiskowe – 3 %
Sposób oceny:
kryterium „cena wykonania zamówienia” b dzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez
Wykonawc w formularzu ofertowym. W kryterium zostanie zastosowany nast puj cy wzór:
oferowana cena minimalna brutto
C = --------------------------------------------- × 100 pkt × 97%
cena badanej oferty brutto
ilo punktów wyznacza si jako punkty uzyskane za kryterium cena.
2)Kryterium rodowiskowe b dzie oceniane nast puj co:
Oferent otrzyma 3 ( Z ) punkty za spe•nienie normy emisji spalin EURO 5 przez jeden
samochód specjalistyczny przystosowany do odbierania odpadów komunalnych
- po wiadczone kopi certyfikatu i dowodu rejestracyjnego do• czonego do oferty),
b d cy na wyposa eniu Oferenta.
Opis:
Ocena oferty za przyj te kryteria (W): W = C + Z
1.Uzyskana z wyliczenia ilo pkt zostanie ostatecznie ustalona z dok•adno ci do drugiego miejsca po
przecinku z zachowaniem zasady zaokr gle matematycznych.
2.Zamawiaj cy udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwy sz ilo

XXV.

Sprawdzanie wiarygodno ci ofert

punktów.

1.Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodno ci przedstawionych
przez Wykonawców dokumentów, o wiadcze , wykazów, danych i informacji.

2.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiaj cego w trakcie sprawdzania ofert, e z•o enie oferty stanowi
czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiaj cego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 3 ustawy Pzp.
Przedstawienie przez Wykonawc informacji nieprawdziwych maj cych wp•yw na wynik post powania o
udzielenie niniejszego zamówienia skutkowa b dzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego
post powania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, niezale nie od innych skutków przewidzianych
prawem.
XXVI.

Informacje o formalno ciach, jakie powinny zosta dope•nione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wykonawca, którego oferta zosta•a wybrana jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiaj cego,
w terminie przez niego wyznaczonym, ma obowi zek: wskaza osob /osoby, która b dzie podpisywa
umow , przed•o y dokument uprawniaj cy osob /osoby wskazan do podpisania umowy, o ile nie wynika
to ze z•o onych wraz z ofert dokumentów. Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o niniejsze zamówienie,
których oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz , przed podpisaniem umowy o realizacj zamówienia,
s zobowi zani przedstawi Zamawiaj cemu stosown umow reguluj c wspó•prac grupy Wykonawców
wyst puj cych wspólnie, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w rozdz. XIII SIWZ.
XXVII.

Istotne dla stron postanowienia, które zostan
umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte s
do niniejszej SIWZ);

wprowadzone do tre ci zawieranej

w projekcie umowy – za• cznik nr 2

2.Zamawiaj cy wymaga od wykonawcy, aby zawar• z nim umow w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach okre lonych w projekcie umowy.
XXVIII. Podwykonawstwo
Zamawiaj cy
da wskazania przez Wykonawc w ofercie (o ile dotyczy) cz ci zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nast pi w Formularzu Oferty, którego wzór
stanowi za• cznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.
XXIX.

Pouczenie o
rodkach ochrony prawnej
post powania o udzielenie zamówienia

przys•uguj cych

Wykonawcy

w

toku

1. rodki ochrony prawnej przys•uguj Wykonawcy, a tak e innym podmiotom, je eli ma lub mia• interes w
uzyskaniu
niniejszego
zamówienia
oraz
poniós•
lub
mo e
ponie
szkod
w wyniku naruszenia przez Zamawiaj cego przepisów ustawy Pzp. Przys•uguj cymi rodkami ochrony
prawnej s :
1)odwo•anie – w niniejszym post powaniu odwo•anie przys•uguje wy• cznie wobec czynno ci:
a)opisu sposobu dokonywania oceny spe•niania warunków udzia•u w post powaniu,
b)wykluczenia odwo•uj cego z post powania o udzielenia zamówienia,
c)odrzucenia oferty odwo•uj cego.
Odwo•anie przys•uguje wy• cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno ci Zamawiaj cego
podj tej w post powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno ci, do której
Zamawiaj cy jest zobowi zany na podstawie ustawy. Odwo•anie wnosi si do Prezesa Krajowej
Izby Odwo•awczej, na zasadach okre lonych w art. 180-198 ustawy Pzp;

1)skarga do s du – przys•uguje na orzeczenie Krajowej Izby Odwo•awczej. Szczegó•owo kwestie
dotycz ce skargi do s du uregulowane zosta•y w art.198a-198e ustawy Pzp.
1. rodki ochrony prawnej wobec og•oszenia o zamówieniu oraz SIWZ przys•uguj
wpisanym na list , o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

tak e organizacjom

2.Wykonawca mo e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo•ania poinformowa Zamawiaj cego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynno ci podj tej przez niego lub zaniechaniu czynno ci, do której jest on
zobowi zany na podstawie ustawy, na które nie przys•uguje odwo•anie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy
Pzp.

XXX.
Za•
Za•
Za•
Za•
Za•
Za•
Za•

Wykaz za• czników do niniejszej SIWZ

cznik Nr 1.Formularz Oferty
cznik Nr 2.Wzór umowy
cznik Nr 3.Wzór o wiadczenia o spe•nianiu warunków udzia•u w post powaniu
cznik Nr 4.Wzór o wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia
cznik Nr 5.Wzór wykazu wykonanych us•ug
cznik Nr 6.Wzór o wiadczenia o przynale no ci do grupy kapita•owej
cznik Nr 7.Wzór o wiadczenia o spe•nianiu wymogów Rozporz dzenia Ministra
rodowiska
z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegó•owych wymaga w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od w•a cicieli nieruchomo ci

Zamawiaj cy dopuszcza zmiany wielko ci pól za• czników oraz odmiany wyrazów wynikaj ce ze z•o enia
oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mog zmienia tre ci za• czników.

GM. 271.6. 2016
Za• cznik nr 1 do SIWZ
…................................................................
(nazwa Wykonawcy)

…................................................................
….................................................................
(adres Wykonawcy)

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

(telefon,

fax., poczta elektroniczna)

FORMULARZ OFERTOWY
Nawi zuj c do og•oszenia o przetargu nieograniczonym w sprawie realizacji us•ugi pn.:
„Odbiór odpadów komunalnych od w•a cicieli nieruchomo ci zamieszka•ych po•o onych na
terenie Gminy Gozdnica o statusie miejskim”
opublikowanego w Biuletynie Zamówie Publicznych Numer og•oszenia: …...................... z dnia
…........................ 2016 r. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gozdnica o statusie miejskim, a
tak e na tablicy og•osze w siedzibie Urz du Miasta Gozdnica i wzi cia udzia•u w post powaniu oferujemy
wykonanie zamówienia w zakresie obj tym specyfikacj istotnych warunków zamówienia:
1) Za wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta Gozdnica za rok 2017 i 2018:
cen ( warto netto.....................................................................................................................z•
(s•ownie …....................................................……………………….……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….z•)
cen ( warto brutto) : .................................................................................................................................z•
w tym podatek VAT ……………..... %
(s•ownie …....................................................……………………….……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….z•)
O wiadczam, e w cenie oferty zosta•y uwzgl dnione wszystkie koszty zwi zane z wykonaniem
zamówienia wykazane w SIWZ.
Zaoferowana cena nie ulegnie zmianie przez okres wa no ci oferty.
Wykazanie kryterium rodowiskowego:
- spe•nienie nomy emisji spalin EURO 5 dla samochodów specjalistycznych przystosowanych do
odbierania
odpadów komunalnych (po wiadczone kopi certyfikatu i
kopi dowodu
rejestracyjnego do• czonego do oferty),

Szczegó•owy zakres us•ug i czynno ci, które zostan wykonane obejmowa b dzie podpisana przez obie
strony umowa.
Us•ugi obj te zamówieniem stanowi ce przedmiot umowy wykonywa b dziemy od 1 stycznia 2017 r. do 31
grudnia 2018 r.
O wiadczamy, e zapoznali my si ze specyfikacj istotnych warunków zamówienia oraz projektem
umowy i nie wnosimy do nich adnych uwag i akceptujemy bez zastrze e . Jednocze nie zobowi zujemy
si do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego, je eli zostanie wybrana
nasza oferta.
O wiadczamy, e jeste my zwi zani ofert do terminu wa no ci oferty wskazanego w SIWZ,
tj. przez okres 30 dni od up•ywu terminu sk•adania ofert.
Sk•adaj c ofert o wiadczamy, e:
us•ugi obj te zamówieniem wykonamy sami oraz/lub wykonanie us•ug jak ni ej powierzymy
podwykonawcom:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
(rodzaj us•ug)

Oferta zosta•a z•o ona na ….. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ….. do nr …...
Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówie publicznych (tekst jedn. Dz.U. z
2013, poz. 907, ze zm.), adne z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsi biorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poni ej informacje zawarte w ofercie
stanowi
tajemnic
przedsi biorstwa
w
rozumieniu
przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zwi zku z niniejszym nie mog by one udost pniane,
w szczególno ci innym uczestnikom post powania*:
* niepotrzebne skre li

Lp.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyra one cyfr )
od
do

Wykonawca gwarantuje Zamawiaj cemu nale yt
jako
wykonywanych us•ug pod wzgl dem
terminowo ci i jako ci zapewniaj cej profesjonaln
obs•ug
nieruchomo ci zamieszka•ych
z
terenu
gminy
Gozdnica
w
zakresie
odbioru
i
zagospodarowania
odpadów
komunalnych.
Uprawnionym do kontaktu z Zamawiaj cym jest ….................................................................
telefon....................................... fax ….................... poczta e-mail …...............................................

…………………………………………….

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

(miejscowo , data)

.
(podpis osoby upowa nionej
do reprezentowania Wykonawcy)

GM.271.6.2016

Za• cznik Nr 2 do SIWZ
PROJEKT UMOWY
W dniu …..….. w Gozdnicy pomi dzy:
Gmin Gozdnica o statusie miejskim ul. wierczewskiego 2; 68-130 Gozdnica , reprezentowan przez:
Krzysztofa Jarosza – Burmistrza Miasta Gozdnica
przy kontrasygnacie Heleny Mazur– Skarbnika Miasta Gozdnica
zwan dalej Zamawiaj cym, NIP 924-187-22-03
a
…………………………………… z siedzib w ………………………….
reprezentowanym przez:
………………........................................................................…………..
zwanym dalej Wykonawc na podstawie dokonanego przez Zamawiaj cego wyboru oferty
Wykonawcy w przetargu nieograniczonym og•oszonym og•oszeniem o zamówieniu zamieszczonym w
Biuletynie Zamówie Publicznych nr ……………. oraz na tablicy og•osze i stronie internetowej Urz du
Gminy zosta•a zawarta umowa nast puj cej tre ci:
§1
Przedmiot umowy
1.Przedmiotem umowy jest odbiór odpadów komunalnych od w•a cicieli nieruchomo ci zamieszka•ych
po•o onych na terenie Gminy Gozdnica o statusie miejskim w zakresie:
1) odbioru od w•a cicieli nieruchomo ci zamieszka•ych zebranych odpadów komunalnych w poni szy
sposób:
a) odpady zebrane selektywnie:
− papier i tektura (150101; 200101),
− szk•o i odpady opakowaniowe ze szk•a (150107; 200102),
− tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateria•owe, w tym po chemii gospodarczej
− (150102; 200139; 150104; 200140; 150105),
− odpady ulegaj ce biodegradacji, odpady zielone oraz bioodpady
− odpady pozosta•e po segregacji selektywnie zbieranych odpadów komunalnych
− odpady wielkogabarytowe
Wszystkie ww. frakcje nale y odbiera od w•a cicieli nieruchomo ci w sposób selektywny, tj. ka d frakcj
osobno, bez mieszania posegregowanych ju odpadów komunalnych. Selektywna zbiórka b dzie si
odbywa w systemie pojemnikowo-workowym.
zmieszane odpady komunalne, oraz pozosta•o ci z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczone do przetwarzania lub sk•adowania nale y dostarczy do regionalnej instalacji.
Zgodnie z aktualnie obowi zuj cym Planem gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego
regionaln instalacj do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych stanowi

Zak•ad Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie., którego Gmina Gozdnica o statusie
miejskim jest wspó•w•a cicielem
Wykonawca jest zobowi zany do odbioru wymienionych w pkt. a i b odpadów z miejsca ich
gromadzenia – pergoli mietnikowych i innych miejsc tradycyjnie wykorzystywanych w tym celu. W
przypadku posesji ogrodzonych obowi zek taki istnieje w przypadku gdy pojemniki/worki ustawione
s w odleg•o ci do 10m od furtki/bramy, a wej cie na nieruchomo jest mo liwe i nie stwarza
zagro enia dla pracowników Wykonawcy. Wykonawca ma obowi zek odbioru odpadów z
nieruchomo ci ogrodzonych w ka dym przypadku zg•oszonym przez Zamawiaj cego w sytuacji,
gdy dotyczy to nieruchomo ci zamieszka•ych przez osoby niepe•nosprawne, schorowane lub w inny
sposób unieruchomione, a nie stanowi to zagro enia dla pracowników Wykonawcy.

1)odbioru odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z podzia•em na frakcje:
a)
b)
c)
d)

przeterminowane leki i opakowania po lekach (200132),
zu yte baterie i akumulatory (200134),
zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny (200136),
meble i inne odpady wielkogabarytowe (200307)
odpady budowlane i rozbiórkowe, z podzia•em na gruz czysty i pozosta•e odpady (170101,
170102, 170107),
chemikalia, w tym chemii budowlanej
g) zu yte opony (160103),
h) tekstylia, odzie i obuwie,
i) odpady ulegaj ce biodegradacji, odpady zielone oraz bioodpady (200108,200201),
j) papier i tektura (150101; 200101),
k) szk•o i odpady opakowaniowe ze szk•a (150107; 200102),
tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateria•owe (150102; 200139; 150104; 200140;
150105),
m) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych

transportu zebranych w/w odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z
hierarchi post powania z odpadami, o której mowa w art.17 oraz art.20 ust.2 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. z2013 r. poz.21);
wyposa enia nieruchomo ci zamieszka•ych w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych,
oraz worki do selektywnej zbiórki tych odpadów, przy czym w nieruchomo ciach
zamieszkiwanych przez 20 osób i mniej odpady selektywne mog by odbierane w systemie
workowym. Zamawiaj cy poinformuje wykonawc o przypadkach wyznaczenia przez zamawiaj cego 2
lub wi cej nieruchomo ci, w których razem zamieszkuje wi cej ni 20 osób jako jednego miejsca
gromadzenia odpadów. W takim przypadku Wykonawca ma obowi zek odbierania odpadów wy• cznie
w systemie pojemnikowym.
wyposa enia PSZOK w pojemniki 1100 l i KP-7 lub podobne wg. potrzeb, w uzasadnionych
przypadkach mniejsze np. na leki, baterie, wietlówki.

4)kontroli w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
5)sprawozdawczo ci.

§2
Szczegó•owe wymagania w trakcie realizacji umowy
1.Wykonawca jest zobowi zany przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia stosowa nast puj ce
przepisy:
1) ustawa z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (tj. Dz. U. z 2016r
poz. 250.);
2) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21);
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony rodowiska (tj. Dz.U. z 2016r. poz.672 ze zm.),
4) Krajowy Plan Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2014 (KPGO 2014),
" Uchwa•a nr XXX/280/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 wrze nia 2012 r. – Plan
gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektyw do 2020 roku
(Dz.Urz.Woj.Lubuskiego 2012 r. poz. 1835) zmienionej uchwa• Nr XXXIII/351/12 Sejmiku
Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego 2012 r. poz. 2866);
rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego u ycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 645),
7) rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji przekazywanych do sk•adowania oraz sposobu
obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. z 2012 r. poz. 676);
Uchwa•a Nr XX/94/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu
utrzymania czysto ci i porz dku na terenie Gminy Gozdnica
$ Uchwa•a Nr XX/95/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegó•owego
sposobu i zakresu wiadczenia us•ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w•a cicieli
nieruchomo ci i zagospodarowania tych odpadów
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegó•owych wymaga w
zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych
od
w•a cicieli
nieruchomo ci
(Dz.U.
z 2013 r. poz. 122) okre la szczegó•owe wymagania dla podmiotu odbieraj cego odpady komunalne od
w•a cicieli nieruchomo ci, w zakresie:
1) posiadania wyposa enia umo liwiaj cego odbieranie odpadów komunalnych od w•a cicieli
nieruchomo ci oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od
w•a cicieli nieruchomo ci, zwanych dalej „pojazdami”, i urz dze do odbierania odpadów
komunalnych od w•a cicieli nieruchomo ci, zwanych dalej „urz dzeniami”;
3) spe•nienia wymaga technicznych dotycz cych wyposa enia pojazdów;
4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposa enia bazy magazynowo-transportowej.
1.Podmiot odbieraj cy odpady komunalne od w•a cicieli nieruchomo ci jest obowi zany posiada baz
magazynowo-transportow usytuowan :
1) w gminie, z której terenu odbiera te odpady lub w odleg•o ci nie wi kszej ni 60 km od granicy tej
gminy;
2) na terenie, do którego posiada tytu• prawny.
1.W zakresie wyposa enia bazy magazynowo-transportowej nale y zapewni , aby:

1) teren bazy magazynowo-transportowej by• zabezpieczony w sposób uniemo liwiaj cy wst p
osobom nieupowa nionym;
2) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów by•y zabezpieczone przed emisj zanieczyszcze
do gruntu;
teren bazy magazynowo-transportowej by• wyposa ony w urz dzenia lub systemy zapewniaj ce
zagospodarowanie wód opadowych i cieków przemys•owych, pochodz cych z terenu bazy zgodnie
z wymaganiami okre lonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2012
r. poz. 145 ze zm.);
4) baza magazynowo-transportowa by•a wyposa ona w:
a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,
b) pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadaj ce liczbie zatrudnionych osób,
1.Na terenie bazy magazynowo-transportowej powinny znajdowa si tak e:
1) punkt bie cej konserwacji i napraw pojazdów;
2) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynno ci te nie s wykonywane przez uprawnione
podmioty zewn trzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej.
1.Cz
transportowa oraz cz
magazynowa bazy mog znajdowa si na oddzielnych terenach, przy
jednoczesnym spe•nieniu warunków okre lonych w ust. 1-5.
2.W zakresie posiadania wyposa enia umo liwiaj cego odbieranie odpadów komunalnych
od w•a cicieli nieruchomo ci oraz jego odpowiedniego stanu technicznego nale y zapewni , aby:
1) w posiadaniu podmiotu odbieraj cego odpady komunalne od w•a cicieli nieruchomo ci znajdowa•y
si co najmniej jeden pojazd przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych
oraz co najmniej jeden pojazd do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a tak e
co najmniej jeden pojazd przystosowany do odbierania odpadów bez funkcji kompaktuj cej;
2) pojazdy by•y trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazw firmy oraz danymi
adresowymi podmiotu odbieraj cego odpady komunalne od w•a cicieli nieruchomo ci;
1. W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urz dze nale y zapewni , aby:
1) pojazdy i urz dzenia by•y zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem si na zewn trz
odpadów, podczas ich magazynowania, prze•adunku, a tak e transportu;
2) pojazdy i urz dzenia by•y poddawane myciu i dezynfekcji z cz stotliwo ci gwarantuj c
zapewnienie im w•a ciwego stanu sanitarnego, nie rzadziej ni raz na miesi c, a w okresie letnim
nie rzadziej ni raz na 2 tygodnie;
3) podmiot odbieraj cy odpady komunalne od w•a cicieli nieruchomo ci posiada• aktualne dokumenty
potwierdzaj ce wykonanie czynno ci, o których mowa w pkt. 2;
4) na koniec ka dego dnia roboczego pojazdy by•y opró nione z odpadów i by•y parkowane wy• cznie
na terenie bazy magazynowo-transportowej.
1.W zakresie wymaga technicznych dotycz cych wyposa enia pojazdów nale y zapewni , aby:
1) konstrukcja pojazdów zabezpiecza•a przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewo onych odpadów
oraz minimalizowa•a oddzia•ywanie czynników atmosferycznych na odpady;
2) pojazdy by•y wyposa one w system:
a) monitoringu bazuj cego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umo liwiaj cy trwa•e
zapisywanie,
przechowywanie
i
odczytywanie
danych
o
po•o eniu
pojazdu
i miejscach postojów oraz
b) czujników zapisuj cych dane o miejscach wy•adunku odpadów umo liwiaj cy weryfikacj tych
danych;
c) pojazdy by•y wyposa one w narz dzia lub urz dzenia umo liwiaj ce sprz tanie terenu po
opró nieniu pojemników.

1.Dopuszcza si wyposa enie pojazdów w urz dzenie do wa enia odpadów komunalnych.
2.Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) Wykonawca
zobowi zuje si stosowa zasad blisko ci:
1) odpady, z uwzgl dnieniem hierarchii sposobów post powania z odpadami, w pierwszej kolejno ci
poddaje si przetwarzaniu w miejscu ich powstania;
2) odpady, które nie mog by przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje si , uwzgl dniaj c
hierarchi sposobów post powania z odpadami oraz najlepsz dost pn technik lub technologi ,
o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony rodowiska, do
najbli ej po•o onych miejsc, w których mog by przetworzone;
zakazuje si przetwarzania poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym
zosta•y wytworzone:
a) zmieszanych odpadów komunalnych,
# pozosta•o ci z sortowania odpadów komunalnych oraz pozosta•o ci z procesu mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o ile s przeznaczone do sk•adowania,
c) odpadów zielonych,
d) zakazuje si przywozu na obszar regionu gospodarki odpadami komunalnymi odpadów,
o których mowa w pkt 3, wytworzonych poza obszarem tego regionu;
e) w przypadku wyznaczenia instalacji przewidzianej do zast pczej obs•ugi regionu gospodarki
odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21), poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na
którym odpady te zosta•y wytworzone, nie stosuje si pkt 3 i 4;
1.Wykonawca zobowi zany jest do odbierania bezpo rednio z nieruchomo ci zamieszka•ej jednorodzinnej i
wielorodzinnej zebranych odpadów komunalnych w nast puj cej cz stotliwo ci:
1) zmieszane odpady komunalne, pozosta•o ci z sortowania odpadów komunalnych oraz bioodpady –
1 raz w tygodniu
2) odpady zebrane selektywnie – nie rzadziej ni 1 raz w miesi cu dla zabudowy jednorodzinnej i 1 raz
w tygodniu dla zabudowy wielorodzinnej, z tym e w przypadku odpadów wielkogabarytowych nie
rzadziej ni 1 raz na pó• roku.
1.Wykonawca zobowi zany jest do odbierania odpadów z Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych wg zapotrzebowania po telefonicznym uzgodnieniu.
2.Wykonawca jest zobowi zany do dnia 1 stycznia 2017 r. wyposa y wskazane nieruchomo ci
zamieszka•e w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pozosta•ych po
segregacji oraz worki w odpowiednich kolorach w systemie workowym zbiórki selektywnej.
3.Obowi zek dezynfekcji pojemników ustawionych na nieruchomo ciach spoczywa na Wykonawcy i musi
by wykonany wg. potrzeb jednak nie rzadziej ni 1 raz w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca oraz 1 raz
w okresie od 1 lipca do 30 wrze nia danego roku.
4.Wykonawca jest zobowi zany do dnia 1 stycznia 2017 r. wyposa y wskazane nieruchomo ci
zamieszka•e,
zbieraj ce
odpady
selektywnie,
w
systemie
workowym
w komplet worków o pojemno ci minimum 110 l i odpowiedniej kolorystyce, z tworzywa LDPE o grubo ci
minimum:
1. 0,06 mm do zbiórki papieru i tektury,
2. 0,06 mm do zbiórki tworzywa sztucznego i metali,
3. 0,07 mm do zbiórki szk•a,
4. 0,07 mm do zbiórki odpadów ulegaj cych biodegradacji, odpady zielone oraz bioodpady.

Worki powinny by odpowiednio oznakowane (napis o rodzaju gromadzonych odpadów, nazwa
i dane kontaktowe Wykonawcy). Za ka dy odebrany worek z odpadami selektywnie zebranymi nale y
pozostawi na nieruchomo ci worek pusty.
Wykonawca jest obowi zany do realizacji reklamacji (nieodebrania z nieruchomo ci zamieszka•ej odpadów
zgodnie harmonogramem, niedostarczenie worków, itp.) w przeci gu 36 godzin od otrzymania zawiadomienia emailem od Zamawiaj cego. Wykonanie reklamacji nale y niezw•ocznie potwierdzi e-mailem na adres
Zamawiaj cego.
2.Wykonawca jest zobowi zany do porz dkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi
wysypanymi z pojemników, worków lub pojazdu w trakcie realizacji us•ugi.
Wykonawca jest zobowi zany odstawi , po opró nieniu, pojemniki na odpady w miejscu ich wystawienia.
! Obowi zkiem Wykonawcy jest równie zabranie odpadów luzem le cych lub dostawionych
dodatkowych worków z odpadami (odpady zgromadzone w workach innego rodzaju ni te, które dostarczy•
Wykonawca), które powsta•y w wyniku przepe•nienia pojemników lub worków i zosta•y umieszczone np.
obok pojemnika lub pergoli mietnikowych, altan mietnikowych, boksów na kontenery, itp. tzw. nadwy ki).
Nie dotyczy to odpadów wielkogabarytowych oraz zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego,
zu ytych opon samochodowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodz cych z robót
budowlanych wymagaj cych pozwolenia na budow lub zg•oszenia zamiaru prowadzenia robót
budowlanych.
5.W przypadku braku mo liwo ci terminowego odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z uwagi
na z•e warunki atmosferyczne lub inne uzasadnione okoliczno ci Wykonawca zobowi zany jest do
niezw•ocznego zawiadomienia Zamawiaj cego o zaistnia•ych okoliczno ciach utrudniaj cych prawid•owe
wykonanie us•ugi. W przypadku zaistnia•ych utrudnie Wykonawcy nie przys•uguj roszczenia z tytu•u
wzrostu kosztów transportu i amortyzacji pojazdów. Wykonawca ma obowi zek odebra odpady
komunalne niezw•ocznie po ustaniu przyczyn uniemo liwiaj cych ich odbiór.
6.Wykonawca dostarczy i ustawi pojemniki w ci gu 7 dni od daty zg•oszenia. Dotyczy to zmian ilo ci
pojemników na danej nieruchomo ci w przypadku zmiany sposobu gromadzenia odpadów, lub nowych
nieruchomo ci je li pojawi si w trakcie realizacji zamówienia. Zmiany dokonuje w•a ciciel nieruchomo ci
na podstawie z•o onych deklaracji o wysoko ci op•aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Je li podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy
pojemników, Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowi zany b dzie do dodatkowego
dostarczenia pojemników na swój koszt.
Wykonawca ma obowi zek transportowa odebrane od w•a cicieli odpady komunalne
w taki
sposób aby zapobiec mieszaniu odpadów zebranych w sposób selektywny z odpadami komunalnymi
zmieszanymi. Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo
odbioru odpadów segregowanych jednym
wyspecjalizowanym pojazdem nie dokonuj c mieszania poszczególnych frakcji odpadów selektywnie
zebranych.
$ Odbieranie w wyj tkowych sytuacjach na zg•oszenie Zamawiaj cego odpadów zgromadzonych na
nieruchomo ciach, poza ustalonym harmonogramem gdy ich pozostawienie zagra a bezpiecze stwu ycia
i zdrowia mieszka ców.
Wykonawca zobowi zany jest w ramach umowy do przygotowania dwustronnej kolorowej ulotki
informacyjnej w formacie A4 zawieraj cej m.in. harmonogram odbioru odpadów oraz podstawowe informacje
dotycz ce odbioru i segregacji odpadów, której tre zatwierdzi Zamawiaj cy oraz do jej dystrybucji w ród

w•a cicieli nieruchomo ci. Wszelkie zmiany harmonogramu wymagaj formy pisemnej, za wyj tkiem zmian
jednorazowych wynikaj cych z nadzwyczajnych okoliczno ci jak np. gwa•towne opady niegu, dni
ustawowo wolne itp. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy.
11.Harmonogram
wywozu
odpadów
uwzgl dnia
zarówno
sposób
zbierania
odpadów
i cz stotliwo
odbioru od w•a cicieli nieruchomo ci zgodnie z regulaminem utrzymania czysto ci
i porz dku, obowi zuj cym na terenie gminy Gozdnica.
12.Harmonogram okre la terminy (dni miesi ca) w jakich odbywa si b d wywozy odpadów od
w•a cicieli nieruchomo ci. Odbiór odpadów komunalnych Wykonawca powinien realizowa w dni robocze w
godz. od 7.00 do 20.00, w soboty od 8.00 do 14.00.
13.Wykonawca zobowi zany jest
do 10 dnia kolejnego miesi ca.

do

przekazywania

miesi cznych

Kart

Przekazania

Odpadów

! Wykonawca zobowi zany jest do przekazywania pó•rocznych sprawozda w terminie do ko ca miesi ca
nast puj cego po up•ywie pó•rocza, którego dotyczy, zawieraj cych :
1).informacje o masie:
poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegaj cych
biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której
zosta•y przekazane odpady komunalne odebrane od w•a cicieli nieruchomo ci

# pozosta•o ci z sortowania i pozosta•o ci z mechaniczno-biologicznego przetwarzania,
przeznaczonych do sk•adowania powsta•ych z odebranych przez Wykonawc
komunalnych

odpadów

odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk•a przygotowanych do ponownego u ycia i
poddanych recyklingowi
odpadów budowlanych i rozbiórkowych b d cych odpadami komunalnymi, przygotowanych do
ponownego u ycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku
2).informacje o osi gni tych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego u ycia i odzysku innymi
metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji przekazywanych do
sk•adowania – nale y do• cza do ostatniego sprawozdania za dany rok
3).informacje o liczbie w•a cicieli nieruchomo ci, od których zosta•y odebrane odpady komunalne .
1.Wykonawca zobowi zany jest kontrolowa realizowane przez w•a cicieli nieruchomo ci obowi zki w
zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich niedope•nienia Wykonawca
zobowi zany
jest
przyj
odpady
jako
zmieszane
odpady
komunalne
i niezw•ocznie pisemnie powiadomi o tym Zamawiaj cego, nie pó niej ni w ci gu 3 dni od dnia ustalenia
naruszenia obowi zków drog elektroniczn ( mail referatgm2@gozdnica.pl) Do informacji Wykonawca
zobowi zany jest za• czy dokumentacj zdj ciow potwierdzaj c , e odpady gromadzone by•y
niew•a ciwie oraz umo liwiaj c identyfikacj nieruchomo ci, z rejestracj daty i godziny ustalenia ww.
zdarzenia wraz z notatk sporz dzon przez pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili fakt niezgodnego
post powania z odpadami komunalnymi. Wykonawca zobowi zany jest równie do przekazania informacji
pisemnej zawieraj cej powy sze informacje w zestawieniu miesi cznym.
2.Wykonawca ponadto:

1) ponosi pe•n odpowiedzialno ci za stan i przestrzeganie przepisów bhp jak i za wszelkie szkody
powsta•e na mieniu w•a ciciela nieruchomo ci w trakcie wykonywania us•ug obj tych niniejsz
umow ;
zobowi zuje si ubezpieczy od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia•alno ci
gospodarczej na kwot nie mniejsz ni 500.000 PLN (s•ownie: pi set tysi cy z•otych) przez okres
obowi zywania umowy. Wykonawca zobowi zany jest do okazania aktualnej, op•aconej polisy OC,
która b dzie obowi zywa•a do dnia 31 grudnia 2018 r. W przypadku gdy wa no z•o onej przez
wykonawc polisy zako czy si przed up•ywem terminu obowi zywania umowy, wykonawca jest
zobowi zany z•o y kolejn polis o okresie wa no ci zbie nym z okresem obowi zywania umowy.
§3
Osoby uprawnione do wspó•pracy w imieniu stron
1. W okresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, Zamawiaj cego reprezentuje: ………..........
2. Wykonawc w okresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy reprezentuje: ………….....….....
§4
Termin realizacji
Termin wykonania zamówienia: od 1 stycze 2017 r. do 31 grudzie 2018 r.
§5
Kontrola realizacji przedmiotu umowy
1. Zamawiaj cy ma prawo do bie cej kontroli realizacji przedmiotu Umowy opisanego w § 1
niniejszej Umowy, oraz wykonywania dzia•alno ci gospodarczej zgodnie ustaw z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie dzia•alno ci gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 ze zm.)
i ustaw z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (tekst jedn. Dz.U.
2016 r. poz. 250) przez Wykonawc . Z dokonanej kontroli Zamawiaj cy sporz dza pokontrolny protokó•.
Kontrola nie jest uzale niona od obecno ci Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowi zany jest umo liwi wst p na teren bazy transportowej przedstawicielom
Zamawiaj cego lub pracownikom pa stwowych instytucji upowa nionych do kontroli realizacji
przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca zobowi zany jest udost pni Zamawiaj cemu, w ka dym czasie i na ka de
danie, dokumentacji zwi zanej z dzia•alno ci obj t przedmiotem Umowy.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawid•owo ci w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiaj cy
niezw•ocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawc , wyznaczaj c jednocze nie termin na ich usuni cie.
5. Wykonawca zobowi zany jest bie co pisemnie informowa Zamawiaj cego o wszelkich
zagro eniach, trudno ciach lub przeszkodach zwi zanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej
Umowy, tak e o okoliczno ciach le cych po stronie Zamawiaj cego, które mog•yby mie wp•yw
na zakres lub jako wykonywania prac, jak równie na dotrzymania terminów wykonania
niniejszej Umowy.
6. Zamawiaj cy zobowi zany jest niezw•ocznie przedsi wzi kroki w celu usuni cia przeszkód
zwi zanych z realizacj przedmiotu niniejszej Umowy, za które odpowiedzialno ponosi
Zamawiaj cy, zg•oszone w sposób opisany w ust. 5 niniejszego paragrafu.
§6
Wynagrodzenie za wykonywanie umowy
1. Wykonawca za wiadczenie us•ug b d cych przedmiotem niniejszej Umowy opisanych w § 2
niniejszej Umowy otrzyma wynagrodzenie w wysoko ci ……………………….. netto
(s•ownie: ………………………….), które zostanie powi kszone o podatek od towarów i us•ug VAT w
wysoko ci …………..
2. ! czne wynagrodzenie wynosi ………………… brutto.
3. Zamawiaj cy wynagrodzenie opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu p•aci b dzie Wykonawcy w
miesi cznych
ratach
w
kwocie
……………………..
netto
(s•ownie:

………………………………………………………………………………………………………………..),
która zostanie powi kszona o podatek od towarów i us•ug VAT w wysoko ci …………...
4. Jedna rata wynosi b dzie ………………. .brutto.
5. Rozliczenie mi dzy Stronami b dzie dokonywane za po rednictwem faktur VAT.
6. Zap•ata wynagrodzenia opisanego w ust. 2 niniejszego paragrafu nast pi, za ka dy miesi c
wiadczenia us•ugi b d cej przedmiotem niniejszej Umowy, w terminie 14 dni od daty dor czenia
przez Wykonawc faktury VAT.
7. Wynagrodzenie okre lone w ust. 1 niniejszego paragrafu uwzgl dnia wszelkie poniesione
przez Wykonawc nak•ady zwi zane z realizacj przedmiotu niniejszej Umowy.
8. Wykonawcy nie przys•uguje adna inna forma wynagrodzenia, za wyj tkiem wynagrodzenia
opisanego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
§7
Ubezpieczenia
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno cywiln za szkody na osobach i rzeczach zwi zane
z wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy .
§8
Kary umowne
1. Obowi zuj c form odszkodowania uzgodnion mi dzy stronami b d kary umowne.
2. Wykonawca zobowi zany jest do zap•aty kar umownych w nast puj cych przypadkach:
a) za odst pienie od umowy przez Zamawiaj cego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialno Wykonawca , w wysoko ci 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
umowy;
b) za zw•ok w wyposa eniu miejsca gromadzenia odpadów w niezb dne kontenery,
a tak e za ka dy dzie zw•oki w terminowym odebraniu odpadów z co najmniej jednego miejsca
gromadzenia odpadów na terenie budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego w
wysoko ci 100,00 z• netto + VAT – za ka dy dzie opó nienia
3. Zamawiaj cy zap•aci Wykonawcy kar umown za odst pienie od umowy przez Wykonawc
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialno Zamawiaj cy, w wysoko ci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, z wyj tkiem wyst pienia sytuacji przedstawionej w art.145 Prawa zamówie
publicznych, w my l którego Zamawiaj cy mo e odst pi od umowy w terminie 30 dni od powzi cia
informacji o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie umowy nie le y w interesie
publicznym, czego nie mo na by•o przewidzie w chwili zawarcia umowy.
4. Strony zastrzegaj sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupe•niaj cego przenosz cego
wysoko kar umownych do wysoko ci rzeczywi cie poniesionej szkody.
5. Zap•ata kar umownych nast pi w ci gu 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawc wezwania
do zap•aty okre laj cego ich wysoko .
6. Zamawiaj cy mo e dokona potr cenia kar z wynagrodzenia nale nego Wykonawcy.
§9
Sposób i tryb rozwi zania umowy
1. Zamawiaj cemu przys•uguje prawo rozwi zania za okresem wypowiedzenia niniejszej Umowy
w trakcie jej trwania, je eli Wykonawca jej nie wykonuje lub wykonuje j w sposób nienale yty.
Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni.
2. Rozwi zanie Umowy w trybie okre lonym w ust. 1 niniejszego paragrafu wymaga uprzedniego
wezwania Wykonawcy do usuni cia wskazanych uchybie i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
dodatkowego terminu.
3. W przypadku rozwi zania, przez Zamawiaj cego Umowy z przyczyn dotycz cych Wykonawcy,
nie przys•uguj Wykonawcy wobec Zamawiaj cego jakiekolwiek roszczenia o zwrot nak•adów
poniesionych na przedmiotu niniejszej Umowy, ani te roszczenia z tytu•u utraconego wynagrodzenia za
skrócony okres obowi zywania Umowy.
§ 10

Zako czenie dzia•alno ci gospodarczej
1. W przypadku og•oszenia upad•o ci, likwidacji, prowadzenia post powania naprawczego
lub wykre lenia z ewidencji dzia•alno ci gospodarczej lub utraty przez Wykonawc uprawnie do
wykonywania niniejszej Umowy, wynikaj cych z przepisów prawa, m.in. na skutek wykre lenia
z rejestru opisanego w art. 9b w zwi zku z art. 9j ustawy z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu
czysto ci i porz dku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.),niniejsza Umowa,
z zastrze eniem ust. 2 niniejszego paragrafu, ulega rozwi zaniu ze skutkiem natychmiastowym.
2. Niniejsza Umowa ulega rozwi zaniu w dniu, w którym Zamawiaj cy dowiedzia• si o okoliczno ciach
opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Wykonawcy po rozwi zaniu Umowy z powodu zako czenia dzia•alno ci gospodarczej,
nie przys•uguj w stosunku do Zamawiaj cego jakiekolwiek roszczenia z tytu•u zwrotu nak•adów
na wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, ani te z tytu•u utraconego wynagrodzenia za
skrócony okres obowi zywania Umowy.
§ 11
Zmiana wykonawcy
1. Zmiana Wykonawcy jest niedopuszczalna.
2. Za zmian Wykonawcy nie s uznawane jego zmiany organizacyjne takie jak: • czenie,
podzia• i przekszta•canie spó•ki zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu spó•ek handlowych.
§ 12
Odst pienie od umowy
1. W przypadku, gdy Wykonawca opó nia si , co najmniej 4 dni z rozpocz ciem lub realizacj
przedmiotu Umowy okre lonego w niniejszej Umowie, Zamawiaj cy mo e bez wyznaczenia
terminu dodatkowego od niniejszej Umowy odst pi .
2. W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie niniejszej
Umowy nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na by•o przewidzie w chwili zawarcia
umowy, Zamawiaj cy mo e odst pi od umowy w terminie 30 dni od powzi cia wiadomo ci o tych
okoliczno ciach. Wykonawca mo e da od Zamawiaj cego jedynie wynagrodzenia nale nego
mu z tytu•u wykonania cz ci Umowy (art. 145 pzp).
3. W przypadku odst pienia przez Zamawiaj cego od niniejszej Umowy z przyczyn dotycz cych
Wykonawcy, nie przys•uguj temu ostatniemu wobec Zamawiaj cego jakiekolwiek roszczenia o
zwrot nak•adów poniesionych na przedmiot niniejszej Umowy, ani te roszczenia z tytu•u
utraconego wynagrodzenia za skrócony okres obowi zywania Umowy.
§ 13
Zmiana umowy
1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiaj cy przewiduje mo liwo
dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczególno ci Zamawiaj cy dopuszcza:
a) aktualizacj danych Wykonawcy i Zamawiaj cego poprzez: zmian nazwy firmy, zmian
adresu siedziby, zmian formy prawnej itp.;
b) zmian terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezale nych od Wykonawcy lub
Zamawiaj cego;
c) je eli nast pi zmiana powszechnie obowi zuj cych przepisów prawa w zakresie
maj cym wp•yw na realizacj przedmiotu zamówienia.
2. Warunki dokonywania zmian:
a) inicjowanie zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiaj cego;
b) uzasadnienie zmiany prawid•ow realizacj przedmiotu zamówienia,
c) zmiany umowy, o których mowa powy ej musz by dokonywane z zachowaniem
przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Pzp stanowi cego, e umowa podlega uniewa nieniu
w cz ci wykraczaj cej poza okre lenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ,
d) forma pisemna pod rygorem niewa no ci w formie aneksu do umowy.

3. Wszystkie powy sze postanowienia stanowi katalog zmian, na które Zamawiaj cy mo e
wyrazi zgod . Nie stanowi jednocze nie zobowi zania do wyra enia takiej zgody.
4. Zmiana postanowie zawartej umowy mo e nast pi za zgod obu stron wyra on na pi mie
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewa no ci takiej zmiany.
§ 14
Postanowienia ko cowe
1. Prawem w•a ciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. Do wszelkich kwestii
nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie maj obowi zuj ce przepisy prawa
polskiego, w tym w szczególno ci:
a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.380 ze zm.,
ze zm.),
b) ustawa z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250, ze zm.),
c) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 21),
d) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r.
poz. 2164,),
e) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony rodowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r.
poz. 672, ze zm.),
f) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885,
ze zm.).
2. Wprowadzenie zmian tre ci niniejszej Umowy wymaga sporz dzenia pisemnego aneksu do
Umowy pod rygorem jego niewa no ci.
3. Wszelkie spory mog ce wynikn przy wykonywaniu niniejszej Umowy b d rozstrzygane
przez s d w•a ciwy miejscowo dla siedziby Zamawiaj cego.
4. Umowa zostaje sporz dzona w formie pisemnej w 3 jednobrzmi cych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiaj cego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJ CY:

GM. 271.6.2016

Za• cznik nr 3 do SIWZ

piecz

Wykonawcy)

O WIADCZENIE
o spe•nianiu warunków udzia•u w post powaniu

Przyst puj c do udzia•u w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:
„Odbiór odpadów komunalnych od w•a cicieli nieruchomo ci zamieszka•ych po•o onych na terenie
Gminy Gozdnica o statusie miejskim”
o wiadczam, e spe•niamy warunki, o których mowa w z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówie publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) dotycz ce:
posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej dzia•alno ci lub czynno ci, je eli
przepisy prawa nak•adaj obowi zek ich posiadania;
posiadania wiedzy i do wiadczenia;
dysponowania odpowiednim potencja•em technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Jednocze nie o wiadczam, i
fa•szywych o wiadcze .

jestem

wiadom odpowiedzialno ci karnej zwi zanej ze sk•adaniem

........................................................................................
(miejscowo , data)

........................................................................................
(podpis upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy)

GM. 271.6.2016

Za• cznik nr 4 do SIWZ

piecz

Wykonawcy)

O WIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POST POWANIA
% &#
% ! %
% &'
Przyst puj c do udzia•u w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:
„Odbiór odpadów komunalnych od w•a cicieli nieruchomo ci zamieszka•ych po•o onych na
terenie Gminy Gozdnica o statusie miejskim”

Przyst puj c do udzia•u w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Odbiór odpadów komunalnych od w•a cicieli nieruchomo ci zamieszka•ych na terenie gminy miejskiej Gozdnica" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówie publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z pó n. zm.) o wiadczam/o wiadczamy,
e nie zachodz wobec mnie/ nas przes•anki wykluczenia z post powania, o których mowa w art. 24 ust.1 i
2 ustawy Prawo zamówie publicznych.

Jednocze nie o wiadczam, i
fa•szywych o wiadcze .

jestem

wiadom odpowiedzialno ci karnej zwi zanej ze sk•adaniem

........................................................................................
(miejscowo , data)

........................................................................................
(podpis upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy)

Za• cznik nr 5 do SIWZ

piecz

Wykonawcy)

GM.271.5.2016

WYKAZ WYKONANYCH US!UG
Lp.

Ilo

Odbiorca
(miejsce wykonania)

Rodzaj us•ug
(w odniesieniu do
przedmiotu zamówienia)

Data
wykonania zamówienia
(rozpocz ciezako czenie)

Wielko
zamówienia
w Mg

pozycji niniejszego wykazu nie jest w aden sposób limitowana i zale y od potrzeb Wykonawcy.

........................................................................................
(podpis upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy)

Warto
zamówienia brutto
w PLN

Dokument potwierdzaj cy,
e zamówienie zosta•o
prawid•owo uko czone

GM. 271.6.2016

piecz

Zał cznik nr 6 do SIWZ

Wykonawcy)

O WIADCZENIE
o przynale no ci do grupy kapitałowej
Przyst puj c do udziału w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:
„Odbiór odpadów komunalnych od wła cicieli nieruchomo ci zamieszkałych poło onych na
terenie Gminy Gozdnica o statusie miejskim”
zgodne z art. 26, ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie publicznych (tekst jedn.
Dz.U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.)
składam list podmiotów nale cych do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
2 pkt 5 ustawy Prawo zamówie publicznych (lista w zał czeniu do oferty) *,
o wiadczam, e Wykonawca nie nale y do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt
5 ustawy Prawo zamówie publicznych*.
*Niepotrzebne

skre li

Jednocze nie o wiadczam, i
fałszywych o wiadcze .

jestem

wiadom odpowiedzialno ci karnej zwi zanej ze składaniem

........................................................................................
(miejscowo , data)

.......................................................................................
(podpis upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy)

GM. 271.6.2016
Zał cznik nr 7 do SIWZ

piecz

Wykonawcy)

O WIADCZENIE
o spełnianiu wymogów Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.
w sprawie szczegółowych wymaga w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od wła cicieli nieruchomo ci
Przyst puj c do udziału w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:
„Odbiór odpadów komunalnych od wła cicieli nieruchomo ci zamieszkałych poło onych na
terenie Gminy Gozdnica o statusie miejskim”
o wiadczam, e spełniam wymogi Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w
sprawie szczegółowych wymaga w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła cicieli
nieruchomo ci (Dz.U. z 2013 poz. 122), tj. w zakresie:
posiadania wyposa enia umo liwiaj cego odbieranie odpadów komunalnych od
wła cicieli nieruchomo ci oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego
(zwłaszcza posiadania co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych
do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a tak e co najmniej jeden
pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktuj cej);
utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów
komunalnych od wła cicieli nieruchomo ci i urz dze
do odbierania odpadów
komunalnych od wła cicieli nieruchomo ci,
spełnienia wymaga technicznych dotycz cych wyposa enia pojazdów;
zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposa enia bazy magazynowo-transportowej.
Jednocze nie o wiadczam, i
fałszywych o wiadcze .

jestem

wiadom odpowiedzialno ci karnej zwi zanej ze składaniem

........................................................................................
(miejscowo , data)

........................................................................................
(podpis upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy)

