
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Marcinowice 

ul. Juliana Tuwima 2, 58-124 Marcinowice 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

„Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu 

Gminy  Marcinowice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w 

Marcinowicach od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.” 

 

I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Marcinowice 

ul. Juliana Tuwima 2 

58-124 Marcinowice 

www.marcinowice.pl 

gmina@marcinowice.pl 

 

Godziny urzędowania: pn. – pt. 7.30 – 15.30 

tel. (74) 85 85 226/7   / fax (74) 85 85 231 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oraz oznaczone znakiem 

OR.271.10.2015. 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, tj. 

134 000 euro,  zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w 

sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1735). 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.). 

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) 

 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 231), 

 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do 

euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1692), 

 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów, od 

których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1735). 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 

http://www.marcinowice.pl/
mailto:gmina@marcinowice.pl
http://www.uzp.gov.pl/prawo/projekt/rozp_art_25_ust_2_podpis1.pdf
http://www.uzp.gov.pl/prawo/projekt/art_35_sredni_kurs_zlotego_podpis1.pdf
http://www.uzp.gov.pl/prawo/projekt/art_35_sredni_kurs_zlotego_podpis1.pdf


Ilekroć w tekście specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowane jest pojęcie: 

 ustawa - bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) 

 SIWZ - należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych z terenu Gminy  Marcinowice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Marcinowicach od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.” 

 

III.1. Zakres zamówienia obejmuje: 

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Marcinowice - od wszystkich mieszkańców, z 

nieruchomości niezamieszkanych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) w Marcinowicach - w okresie zamówienia. 

Na terenie Gminy Marcinowice zamieszkuje 6 425 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2014 r.) 

oraz funkcjonuje ok. 160 nieruchomości niezamieszkanych (w tym 31 przystanków 

autobusowych), na których nie mieszkają mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne. 

 

III.2. Przedmiot zamówienia zgodnie z kodem CPV: 

90511000-2 Usługi wywozu odpadów 

90514000-3 Usługi recyklingu odpadów 

90512000-9 Usługi transportu odpadów 

90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

90533000-2 Usługi gospodarki odpadami 

 

III.3.  

1) Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych obejmuje każdą ilość 

następujących rodzajów odpadów komunalnych: 

 odpady komunalne zmieszane (20 03 01), 

 odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje: papieru, tektury i 

makulatury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła i opakowań 

wielomateriałowych oraz odzieży i tekstyliów (15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 

15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 

99), 

 meble i odpady wielkogabarytowe, wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, zużyte świetlówki, zużyte opony (15 01 03,  20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 

35*, 20 01 36, 20 03 07, 20 03 99, 16 01 03). 

2) Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zdeponowanych na terenie 

PSZOK w Marcinowicach obejmuje każdą ilość następujących rodzajów odpadów 

komunalnych:   

 opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne) (15 01 10*), 

 zużyte opony (16 01 03), 

 drobne odpady remontowe: odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 

gruz ceglany, szkło budowlane (17 01 01, 17 01 02, 17 02 02), 

 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (17 06 04), 

 zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 (16 05 09), 



 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 (20 01 34), 

 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 

i 20 01 35 (20 01 36), 

 odpady wielkogabarytowe (20 03 07), 

 odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje: papieru i makulatury, 

metali, tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła i opakowań wielomateriałowych oraz 

odzieży i tekstyliów (15 01 01, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 

10, 20 01 11, 20 01 39), 

 odpadowa masa roślinna (02 01 03), 

 odpady kuchenne ulegające biodegradacji (20 01 08), 

 odpady ulegające biodegradacji (20 02 01). 

 

III.4.  

1). W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych odebranych z terenu Gminy Marcinowice, w ilościach zbliżonych do ilości w 

latach 2013-2014 - załącznik nr 2, 2A, 2B do specyfikacji (ilości zbieranych odpadów zostały 

oszacowane na podstawie wyliczeń analitycznych oraz sprawozdań Wójta z realizacji zadań z 

zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013 i 2014) : 

- zmieszane odpady komunalne - ok. 1 200 Mg/rok, czyli w okresie zamówienia ok. 3 600 Mg, 

- odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje: papier, tektura i makulatura, 

tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metali i opakowania ze 

szkła oraz odzież i tekstylia - ok. 173 Mg/rok, czyli w okresie zamówienia ok. 519 Mg,  

- meble i odpady wielkogabarytowe, w tym wielkogabarytowy sprzęt elektryczny i elektroniczny 

oraz zużyte świetlówki, ok. 20 Mg/rok, czyli w okresie zamówienia ok. 60 Mg, 

2). Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zdeponowanych na terenie 

PSZOK w Marcinowicach obejmuje każdą ilość następujących rodzajów odpadów 

komunalnych:   

 opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 

(np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) (15 01 

10*), 

 zużyte opony (16 01 03), 

 drobne odpady remontowe: odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz 

ceglany, szkło budowlane (17 01 01, 17 01 02, 17 02 02), 

 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (17 06 04), 

 zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 (16 05 09), 

 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 (20 01 34), 

 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 

01 35 (20 01 36), 

 odpady wielkogabarytowe (20 03 07), 

 odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje: papieru i makulatury, metali, 

tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odzieży i 

tekstyliów (15 01 01, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 

01 39), 

 odpadowa masa roślinna (02 01 03), 

 odpady kuchenne ulegające biodegradacji (20 01 08), 

 odpady ulegające biodegradacji (20 02 01). 

 



III.5. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów według ustalonego harmonogramu (wykaz 

rodzaju zabudowy i ilości lokali z podziałem na miejscowości zostały przedstawione w 

załączniku nr 1 do specyfikacji): 

1) z zabudowy jednorodzinnej (1 059 obiektów jednolokalowych – wykaz obiektów 

jednolokalowych zamieszczono w załączniku nr 1 do specyfikacji) 

a) odpady komunalne zmieszane gromadzone w pojemnikach o pojemności od 80-240 l – 

raz na dwa tygodnie,  

b) odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje: papier, makulatura i 

tektura, opakowania ze szkła gromadzone w workach – jeden raz w miesiącu, 

c)  odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje: tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe, opakowania z metalu, odzież i tekstylia – raz na dwa 

tygodnie, 

d) meble i odpady wielkogabarytowe, w tym wielkogabarytowy sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, zużyte opony oraz  świetlówki – dwa razy w roku; 

 

2) z zabudowy wielorodzinnej (92 budynków wielolokalowych – wykaz obiektów 

wielolokalowych zamieszczono w załączniku nr 1 do specyfikacji) 

a) odpady komunalne zmieszane gromadzone w pojemnikach o pojemności max 1100 l - 

raz w tygodniu, 

b) odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje: papier, makulatura i 

tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metalu i 

odzież i tekstylia, opakowania ze szkła gromadzone w pojemnikach  -  raz w tygodniu, 

c) meble i odpady wielkogabarytowe, w tym wielkogabarytowy sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, zużyte opony oraz świetlówki - dwa razy w roku; 

 

3) z nieruchomości niezamieszkanych (ok. 160 obiektów)  

a) odpady komunalne zmieszane  gromadzone w pojemnikach o pojemności od 80 l - 7 000 

l - raz na dwa tygodnie, 

b) odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje: papier, tektura i 

makulatura, opakowania ze szkła - gromadzone w pojemnikach o pojemności od 80 l - 

7 000l - jeden raz w miesiącu,  

c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metalu, odzież i 

tekstylia - raz na dwa tygodnie, 

d) meble i odpady wielkogabarytowe, w tym wielkogabarytowy sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, zużyte opony oraz świetlówki - dwa razy w roku; 

4) z terenu PSZOK – według zgłoszenia przez obsługę PSZOK. 

 

III.6. Realizacja przedmiotu zamówienia 

1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych 

a) W ramach odbioru zmieszanych odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany jest 

odebrać wszystkie odpady komunalne umieszczone w pojemnikach na odpady zmieszane oraz 

odpady komunalne wystawione np. w workach (tzw. nadwyżki), przy pojemnikach na odpady 

zmieszane, a także odpady, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania, 

wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów wandalizmu).  

b) Odbiór odpadów z pojemników Wykonawca zobowiązany jest dokonać z miejsca 

ustawienia tych pojemników, wskazanego przez właściciela nieruchomości, a po opróżnieniu 

pojemnika Wykonawca zobowiązany jest dokonać odstawienia pojemnika w to samo miejsce. 

c) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich nieruchomości w pojemniki do 

zbierania zmieszanych odpadów komunalnych.  



Z uwagi na rozproszoną zabudowę zagrodową oraz mieszkaniową preferuje się pojemniki 

mobilne (na kołach) celem ułatwienia ich wystawek. 

d) Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego sprawdzenia zawartości pojemnika na 

zmieszane odpady komunalne, a w przypadku stwierdzenia, że w pojemniku znajdują się 

odpady, których obowiązek selektywnego zbierania wynika z uchwały Rady Gminy 

Marcinowice w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Marcinowice - do udokumentowania tego faktu oraz niezwłocznego powiadomienia 

Zamawiającego, wraz ze wskazaniem adresu nieruchomości. 

e) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

wszelkich nieprawidłowościach  stwierdzonych w trakcie świadczenia usługi, a w 

szczególności w stwierdzonych przypadkach: 

 pozostawienia przy pojemnikach na odpady odpadów wielkogabarytowych, 

wielkogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz świetlówek 

(poza terminami tzw. „wystawek”), 

 notorycznego powstawania tzw. „nadwyżek” na danych nieruchomościach, 

 niemożności odebrania z nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych ze względu 

na brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą. 

f) Odbiór odpadów zmieszanych nie obejmuje odpadów wielkogabarytowych, 

wielkogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz świetlówek, 

wystawionych przy pojemnikach na odpady poza terminami tzw. „wystawek”. 

 

2) Organizacja selektywnej zbiórki odpadów: papieru, makulatury i tektury, tworzyw 

sztucznych, opakowań wielomateriałowych, opakowań z metalu, odzieży i tekstyliów oraz 

opakowań ze szkła wraz z ich odbiorem i zagospodarowaniem 

a) W ramach odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych Wykonawca 

zobowiązany jest odebrać wszystkie selektywnie zebrane odpady komunalne 

umieszczone w workach do selektywnej zbiórki (nieruchomości  zamieszkane system 

indywidualny) lub w pojemnikach do selektywnej zbiórki (nieruchomości 

niezamieszkane oraz system zbiorowy) oraz odpady komunalne zebrane selektywnie 

wystawione np. w dodatkowych (innych) workach i w workach przy pojemnikach do 

selektywnej zbiórki, a także odpady, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich 

opróżniania, wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów 

wandalizmu) lub zwierzęta. 

b) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować oraz prowadzić selektywną zbiórkę 

odpadów komunalnych systemem: 

 indywidualnym – polegającym na selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów 

komunalnych zgromadzonych w przystosowanych do tego celu pojemnikach 

indywidualnych (nieruchomości niezamieszkane) lub workach foliowych 

przeznaczonych dla jednej nieruchomości (nieruchomości zamieszkane)  

 zbiorowym – polegającym na selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów 

komunalnych zgromadzonych w przystosowanych do tego celu pojemnikach 

przeznaczonych dla kilku nieruchomości. 

c) Wykonawca winien niezwłocznie informować Zamawiającego o wszystkich 

wydarzeniach istotnych ze względu na świadczoną usługę, a w szczególności o: 

 wszelkich nieprawidłowościach związanych z eksploatacją i lokalizacją pojemników na 

odpady zbierane selektywnie oraz sposobem segregacji odpadów przez użytkowników, 

 niemożności odebrania z nieruchomości odpadów komunalnych zebranych selektywnie 

ze względu na brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą, 

 niemożności wyposażenia nieruchomości w worki przeznaczone do selektywnej zbiórki 

odpadów ze względu na brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą. 



 notorycznym powstawaniu tzw. „nadwyżek” na danych nieruchomościach. 

2.1) system indywidualny – nieruchomości zamieszkane (załącznik nr 1, 1A): 

a) Wykonawca zobowiązany jest wyposażać przez cały okres świadczenia usługi będącej 

przedmiotem zamówienia każdą nieruchomość zamieszkaną w odpowiednią ilość 

worków do selektywnej zbiórki odpadów spełniających parametry techniczne i 

jakościowe usankcjonowane prawnie na terenie Polski, o pojemności od 80 do 120 l 

każdy. 

b) Worki do selektywnej zbiórki odpadów w systemie indywidualnym muszą być 

dostarczane bezpośrednio na nieruchomość objętą selektywną zbiórką odpadów z 

częstotliwością jeden raz w miesiącu, przy czym pierwszy zestaw worków Wykonawca 

musi dostarczyć najpóźniej w terminie do 3 dni od daty rozpoczęcia świadczenia usługi 

będącej przedmiotem niniejszego postępowania lub zgłoszenia nieruchomości do obsługi. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w trakcie dostawy worków na nieruchomości 

przekazywał również właścicielom nieruchomości materiały informacyjne i edukacyjne 

dotyczące m.in. zasad selektywnej zbiórki odpadów oraz harmonogramy odbioru 

odpadów. 

c) Worki do selektywnej zbiórki odpadów muszą posiadać oznaczenia określające rodzaj 

frakcji odpadów, które należy w nich umieszczać oraz frakcji odpadów, których nie 

należy umieszczać. Oznaczenia muszą być dokonane zarówno w formie pisemnej w 

języku polskim, jak i w formie graficznej i w określonej przez Zamawiającego 

kolorystyce. 

d) Kolorystyka worków na odpady: 

 worki półprzeźroczyste żółte - na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 

opakowania z metalu, odzież i tekstylia, 

 worki półprzeźroczyste zielone - na opakowania ze szkła, 

 worki półprzeźroczyste niebieskie - na papier, makulaturę i tekturę.  

e) Wykonawca w ciągu miesiąca jest zobowiązany dostarczyć na nieruchomość następujące 

minimalne ilości worków: 

 worki półprzeźroczyste żółte -  dwie sztuki, 

 worki półprzeźroczyste zielone – dwie sztuki, 

 worki półprzeźroczyste niebieskie – dwie sztuki. 

f) W przypadku, gdy na jedną nieruchomość zamieszkaną przypada więcej niż jeden 

pojemnik na zmieszane odpady komunalne, ilość dostarczanych worków na 

poszczególne frakcje zbierane selektywnie należy zwiększyć odpowiednio o następny 

komplet worków. 

g) W uzasadnionych przypadkach, takich jak np. niezamierzone uszkodzenie worka, 

zwiększona ilość odpadów zbieranych selektywnie, Wykonawca zobowiązany będzie do 

wydania właścicielom nieruchomości dodatkowych worków do selektywnego zbierania 

odpadów. 

h) Wykonawca zobowiązany jest także do odbioru odpadów wysypanych z worków, np. w 

trakcie ich odbioru, wywianych lub rozrzuconych przez osoby trzecie (np. w wyniku 

aktów wandalizmu) i zwierzęta. 

2.2) system indywidualny – nieruchomości niezamieszkane (załącznik nr 1C): 

a) Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć w 160 zestawów (gniazd) specjalistycznych 

pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności każdego pojemnika od 80-

7000l, wykonanych z laminatów poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym o 

szczelnej konstrukcji typu np. „dzwon”, konstrukcji stalowych pełnych i siatkowych typu 

np. „kosz” w określonej przez Zamawiającego kolorystyce. Każdy zestaw (gniazdo) musi 

składać się z trzech pojemników, tj. pojemnika przeznaczonego na selektywnie zbierany 



papier, makulaturę, tekturę, pojemnika na szkło i pojemnika na tworzywa sztuczne, 

opakowania z metalu, opakowania wielomateriałowe, tekstylia i odzież.  

b) Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów muszą zostać ustawione najpóźniej do trzech 

dni od daty rozpoczęcia świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego 

postępowania. 

c) Kolorystyka pojemników: 

 pojemniki niebieskie – na papier, makulaturę i tekturę, 

 pojemniki żółte – na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z 

metalu, odzież i tekstylia, 

 pojemniki zielone – na opakowania ze szkła. 

d) Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów muszą posiadać oznaczenia określające 

rodzaj frakcji odpadów, które należy umieszczać oraz frakcji odpadów, których nie 

należy umieszczać. Oznaczenia muszą być dokonane zarówno w formie pisemnej w 

języku polskim, jak i w formie graficznej.  

e) Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie odpady zgromadzone w pojemnikach, 

jak i odpady pozostawione obok pojemników, a także odpady, które zostały wysypane z 

pojemników w trakcie ich opróżniania, wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie (np. 

w wyniku aktów wandalizmu).  

f) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego utrzymania w czystości i porządku 

zarówno pojemników do selektywnego zbierania odpadów, jak i terenu wokół tych 

pojemników. Dodatkowo w okresie zimowym Wykonawca zobowiązany jest do 

odśnieżenia miejsca ustawienia pojemników do selektywnego zbierania, jak i terenu 

wokół tych pojemników. 

g) Pojemniki muszą być poddawane systematycznemu myciu na zewnątrz oraz co najmniej 

dwukrotnemu w ciągu roku myciu wnętrz i dezynfekcji (w miesiącach: kwiecień i 

październik).  

h) Wykonawca odpowiada za utrzymanie pojemników we właściwym stanie technicznym i 

estetycznym, a w przypadku ich trwałego uszkodzenia zobowiązany jest do ustawienia 

nowych pojemników. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 

uszkodzenia, zniszczenie, a także za szkody wyrządzone w mieniu osób trzecich, a 

związane z eksploatacją pojemników. W przypadku kradzieży bądź dewastacji 

pojemników Wykonawca powinien niezwłocznie uzupełnić brakujące pojemniki będące 

własnością Wykonawcy. 

2.3) system zbiorowy: 

a) Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć w zestawy specjalistycznych pojemników do 

selektywnej zbiórki odpadów (gniazda) o pojemności każdego pojemnika od 80 do 1100 

l, wykonanych z laminatów poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym o szczelnej 

konstrukcji typu np. „dzwon”, konstrukcji stalowych pełnych i siatkowych typu np. 

„kosz” w określonej przez Zamawiającego kolorystyce. Każdy zestaw (gniazdo) musi 

składać się z trzech pojemników, tj. pojemnika przeznaczonego na selektywne zbieranie 

papieru, makulatury i tektury, pojemnika na selektywne zbierania szkła i pojemnika na 

selektywne zbieranie tworzy sztucznych, opakowań wielomateriałowych, opakowań z 

metalu, odzieży i tekstyliów (o pojemności zapewniającej zbiórkę odpadów 

segregowanych raz w tygodniu z danego budynku wielolokalowego – wykaz budynków 

wielolokalowych stanowi załącznik nr 1, 1B do specyfikacji).  

b) Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów muszą zostać ustawione najpóźniej do trzech 

dni od daty rozpoczęcia świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego 

postępowania. 

c) Miejsca ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów Zamawiający wskaże 

Wykonawcy po podpisaniu umowy, podczas wspólnej wizji w terenie. Zamawiający 



zastrzega, że w trakcie świadczenia usługi może wskazać Wykonawcy inne miejsca 

ustawienia pojemników, a w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie do ich 

przestawienia nie później niż w ciągu trzech dni od otrzymania zgłoszenia. 

d) Kolorystyka pojemników: 

 pojemniki żółte - na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z 

metalu, odzież i tekstylia, 

 pojemnik zielone - na opakowania ze szkła, 

 pojemnik niebieski - na papier, makulaturę i tekturę. 

e) Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów muszą posiadać oznaczenia określające 

rodzaj frakcji odpadów, które należy umieszczać oraz frakcji odpadów, których nie 

należy umieszczać. Oznaczenia muszą być dokonane zarówno w formie pisemnej w 

języku polskim, jak i w formie graficznej.  

f) Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie odpady zgromadzone w pojemnikach, 

jak i odpady pozostawione obok pojemników, a także odpady, które zostały wysypane z 

pojemników w trakcie ich opróżniania, wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie (np. 

w wyniku aktów wandalizmu).  

g) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego utrzymania w czystości i porządku 

zarówno pojemników do selektywnego zbierania odpadów, jak i terenu wokół tych 

pojemników. Dodatkowo w okresie zimowym Wykonawca zobowiązany jest do 

odśnieżenia miejsca ustawienia pojemników do selektywnego zbierania, jak i terenu 

wokół tych pojemników. 

h) Pojemniki muszą być poddawane systematycznemu myciu na zewnątrz oraz co najmniej 

dwukrotnemu w ciągu roku myciu wnętrz i dezynfekcji (w miesiącach: kwiecień i 

październik).  

i) Wykonawca odpowiada za utrzymanie pojemników we właściwym stanie technicznym i 

estetycznym, a w przypadku ich trwałego uszkodzenia zobowiązany jest do ustawienia 

nowych pojemników. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 

uszkodzenia, zniszczenie pojemników, a także za szkody wyrządzone w mieniu osób 

trzecich, a związane z eksploatacją pojemników. W przypadku kradzieży bądź dewastacji 

pojemników Wykonawca powinien niezwłocznie uzupełnić brakujące pojemniki będące 

własnością Wykonawcy. 

3) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK  

a) W ramach odbioru odpadów z PSZOK Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie 

odpady komunalne [pkt. III.3.2) SIWZ] umieszczone w pojemnikach np. 120 l, 240 l, 

1100 l, KP-7, pojemnikach specjalistycznych lub zdeponowanych luzem w boksach 

(drobne odpady remontowe, zużyte opony).  

b) Wyposażenie PSZOK w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy do 

obowiązków Zamawiającego, niemniej jednak Wykonawca zobowiązany jest 

dysponować taką ilością pojemników, aby zapewnić ich wynajem (lub oddanie w inną 

formę użytkowania) celem usprawnienia i dostosowania odbioru do możliwości i 

potencjału sprzętowego Wykonawcy. 

d)  Zamawiający zastrzega, że w trakcie świadczenia usługi może wskazać Wykonawcy inne 

miejsca ustawienia pojemników, a w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie do 

ich przestawienia nie później niż w ciągu trzech dni od otrzymania zgłoszenia. 

 

III.7. Niesegregowane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

powinny być poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu na terenie instalacji regionalnych 

przynależnych do Południowego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, wyznaczonych 

w „Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012”, w 

instalacjach spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której 



mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.(Dz.U. z 2013 r., 

poz. 1232 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia będzie realizowany poprzez odbieranie odpadów 

komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wraz z ich 

zagospodarowaniem w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów, lub instalacji zastępczej, 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.). Instalacje, w szczególności 

regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, do których podmiot odbierający 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będzie przekazywał odebrane odpady, należy 

wskazać w załączniku nr 3 do SIWZ. Konieczność wskazania instalacji w ofercie wynika z art. 

6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.). 

 

III.8. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania półrocznych sprawozdań o sposobie 

zagospodarowania zebranych odpadów i przedkładania go Zamawiającemu w terminach 

przewidzianych w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które zawierać będą 

informacje o masie: 

1)   poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających 

biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których 

zostały przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości; 

2)   pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, 

przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych przez podmiot odpadów 

komunalnych; 

3)   odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia 

i poddanych recyklingowi; 

4)   odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przygotowanych 

do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku. 

 

III.9. Ilości wywożonych odpadów podane w SIWZ są orientacyjne. Zostały podane w celu 

sporządzenia oferty. Faktyczne ilości odpadów mogą nie pokrywać się z podanymi przez 

Zamawiającego. Z tytułu zwiększenia ilości wywożonych odpadów Zamawiający nie będzie 

ponosił dodatkowych kosztów (ilości zbieranych odpadów zostały oszacowane na podstawie 

wyliczeń analitycznych - załącznik nr 2 do specyfikacji oraz w oparciu o sprawozdanie 

Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013 i 

2014 – załącznik nr 2A i 2B). 

 

III.10. Rozliczanie świadczonych usług wywozu odpadów komunalnych następować będzie 

pomiędzy Gminą Marcinowice (według ustalonej miesięcznej kwoty ryczałtowej odbioru 

odpadów z terenu Gminy Marcinowice), raz w miesiącu, po zakończeniu miesiąca za który 

wystawiana jest faktura, z terminem płatności do 30 dni od przedłożenia faktury. 

 

 

IV. TERMIN – HARMONOGRAM  WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie: od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r. 

2. Wywóz zmieszanych odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Marcinowice 

odbywać się będzie: 

- z zabudowy jednorodzinnej -  raz na dwa tygodnie,  

- z zabudowy wielorodzinnej - raz w tygodniu, 

- z nieruchomości niezamieszkanych – raz na dwa tygodnie. 



3. Wywóz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie zawierających frakcje – papier, 

makulatura, tektura, opakowania ze szkła odbywać się będzie: 

- z zabudowy jednorodzinnej - raz w miesiącu, 

- z zabudowy wielorodzinnej - raz w tygodniu, 

- z nieruchomości niezamieszkanych - raz w miesiącu. 

4. Wywóz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie zawierających frakcje – tworzywa 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metalu,  odzież i tekstylia odbywać się 

będzie: 

- z zabudowy jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie, 

- z zabudowy wielorodzinnej - raz w tygodniu, 

- z nieruchomości niezamieszkanych – raz na dwa tygodnie. 

5. Odbiór mebli i odpadów wielkogabarytowych, w tym wielkogabarytowego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz świetlówek następować będzie dwa razy do 

roku z nieruchomości (wystawki) wg ustalonego harmonogramu. 

6. Odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbywać się będzie 

według potrzeb - zgłoszenia przez obsługę PSZOK. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tzn.: 

1) posiadają zaświadczenie Wójta Gminy Marcinowice o wpisie do rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 z późn. zm.). W przypadku 

wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców 

w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich; 

2) posiadają aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych oraz odpadów 

komunalnych niebezpiecznych wydane przez właściwego starostę, o którym mowa w art. 

28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 

1243 z późn. zm.) lub posiadają wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z 

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

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tzn.: 

Wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje jedną 

usługę, polegającą na odbiorze od właścicieli nieruchomości co najmniej 5000 Mg odpadów w 

ciągu roku,  

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, tzn.: 

 Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem wymienionym w tabeli nr 1 niniejszej 

specyfikacji. 

 

Tabela nr 1 Wymagane ilości i rodzaje pojazdów 

Odpady 
Ilość i rodzaj pojazdów 

zmieszane surowce Wielkie gabaryty 



specjalistycznymi 

samochodami 

przystosowanymi do odbioru 

i wywozu zmieszanych 

odpadów komunalnych – co 

najmniej 3 szt. o pojemności 

minimum 11 m
3
 oraz 

wyposażone w system 

monitoringu oparty na 

technologii GPS. 

samochodem do wywozu 

odpadów segregowanych 

– co najmniej 2 szt. o 

pojemności minimum 6 m
3
 

 

samochodem 

ciężarowym, 

skrzyniowym lub 

innym przystosowanym 

do transportu odpadów 

wielkogabarytowych – 

co najmniej 1 szt. 

specjalistycznymi 

samochodami 

przystosowanymi do odbioru 

i wywozu zmieszanych 

odpadów komunalnych 

gromadzonych w 

pojemnikach KP-7 - co 

najmniej 1 szt. 

samochodem 

ciężarowym 

skrzyniowym lub 

innym przystosowanym 

do transportu odpadów 

niebezpiecznych – co 

najmniej 1 szt. 

 

 Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn.: 

- minimum 1 osobą nadzoru posiadającą co najmniej wykształcenie średnie oraz minimum 

trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z organizacją i logistyką odbioru 

odpadów komunalnych z nieruchomości (zarządzanie transportem) oraz nadzorowaniem 

jakości wykonywanych prac, 

- minimum 10 osobami, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia (tj. 

operatorzy sprzętu, kierowcy, ładowacze). 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tzn.: 

Wykonawca wykaże, że: 

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 500 000,00 zł 

(słownie: pięćset tysięcy złotych). 

2) Wykonawca winien wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3) W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o 

udzielenie zamówienia warunki wymienione w pkt 1 Wykonawcy mogą spełniać łącznie, 

a warunek, o którym mowa w pkt 5 musi spełniać każdy z uczestników konsorcjum. 

4) Potwierdzeniem spełnienia warunków będzie złożenie dokumentów i oświadczeń o 

których mowa w rozdziale VI. SIWZ. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

5) Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu 

na podstawie złożonych do oferty dokumentów i oświadczeń. Nie spełnienie chociażby 

jednego z warunku postawionego w niniejszej SIWZ skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

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

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

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

takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 

celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie 



musi wskazywać przekazane zasoby (rodzaj i ilość, wskazywać okres na jaki zostają 

przekazane oraz formę stosunków prawnych łączących Wykonawcę z tymi podmiotami 

wraz z załączeniem stosownej umowy/porozumienia). 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1.  W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

Zamawiający żąda przedstawienia niżej wymienionych dokumentów: 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp –  

załącznik nr 4 SIWZ; 

2) Zaświadczenie Wójta Gminy Marcinowice o wpisie do rejestru działalności regulowanej 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym 

mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 z późn. zm.). W przypadku wspólnego 

ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie 

muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich; 

3) Aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych 

niebezpiecznych wydane przez właściwego starostę, o którym mowa w art. 28 ust. 1 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185. poz. 1243 z 

późn. zm.) lub posiadają wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.); 

4) Wykaz usług w zakresie odbioru od właścicieli nieruchomości co najmniej 5000 Mg 

odpadów w ciągu roku, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z  załączeniem dowodów 

potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie  - Załącznik 

nr 6 SIWZ; 

Dowodami, że usługi zostały lub są wykonywane należycie są: 

- poświadczenie (np. poświadczenie wydane przez podmiot, który przyjął od 

Wykonawcy odpady do zagospodarowania, z którego wynikać będzie ilość i rodzaj 

odpadów przekazanych do zagospodarowania), z tym że w odniesieniu do nadal 

wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno 

być wydane nie wcześniej niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania 

ofert; 

- oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia; 

 

5) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 

usług (wymienionych w Tabeli nr 1 niniejszej specyfikacji) w celu wykonania 

zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami; - Załącznik nr 

7 SIWZ. 



6) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca wykaże minimum 1 osobę 

nadzoru oraz minimum 10 osób, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot 

zamówienia (tj. operatorzy sprzętu, kierowcy, ładowacze) – wzór wykazu osób stanowi 

Załącznik nr 8 do SIWZ, 

 

7) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument  potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż  500 000,00 

zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) (do oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty).  

 

 

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

Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, to 

zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w § 3 ust. 1-3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. 

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

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

 

W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, podmiot ten musi 

fizycznie uczestniczyć w realizacji części przedmiotu zamówienia. 

 

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

publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Pzp, Zamawiający żąda złożenia wraz 

z ofertą następujących dokumentów: 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp –  

Załącznik nr 4 SIWZ. 

 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ,  

 

3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia , że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienia, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

 

4) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.616002:part=a22u1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.616002:part=a26u2%28b%29&full=1


przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 

pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

 

6) Aktualną  informację Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24   ust.1 

pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

 

7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

 

8) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie VI. 2. ppkt 2-4, 6 - składa 

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

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,  że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 

 

9) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie VI. pkt 2. ppkt 5 i 7 – składa 

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 4–8,10 i 11 ustawy. 

 

10) Dokumenty, o których mowa w pkt. 8) lit. a) i c) oraz pkt. 9, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym 

mowa w pkt 8) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 

 

11) Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt. 8) i 9), 

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

uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, lub przed notariuszem. przepis pkt. 10) stosuje się odpowiednio.  

 



12) W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców  (tzw. konsorcjum) lub 

przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć 

dokumenty wymienione w punkcie VI. 2. niniejszej specyfikacji. Pozostałe dokumenty będą 

traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania  w 

postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, 

podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń  woli każdego ze wspólników. 

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie 

zamówienia, określoną w art. 36 Kodeksu cywilnego.  

 

13) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  oraz w 

przypadku, gdy wykonawca wskazując spełnienie warunków polega na zasobach innych 

podmiotów, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków, dotyczących 

odpowiednio wspólników konsorcjum lub innych podmiotów powinny być poświadczone 

za zgodność z oryginałem przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do 

dokumentów go dotyczących) lub przez pełnomocnika konsorcjum, jeżeli będzie miał do tej 

czynności upoważnienie, a w odniesieniu do innych podmiotów przez upoważnionych 

przedstawicieli tych podmiotów (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów).  

 

14) Inne dokumenty i oświadczenia które  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 

a) Formularz ofertowy wykonawcy wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ,  

b) Dowód wniesienia wadium, 

c) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy 

składającej  ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.  

d) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, do reprezentowania w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub ewentualnie umowę o współdziałaniu, 

z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 

e) Lista podmiotów należących do tej samej co Wykonawca grupy kapitałowej - w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 

U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) w przypadku oświadczenia o tym, że dany Wykonawca 

należy do grupy kapitałowej – wzór listy stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. 

UWAGA 

Dokumenty winny być złożone w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę za wyjątkiem pełnomocnictwa, złożonego w formie oryginału 

bądź poświadczonej notarialnie kopii.  

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 



W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przekazywane będą pisemnie i faksem lub drogą elektroniczną. 

Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje na adres 

Zamawiającego: 

Gmina Marcinowice 

ul. Juliana Tuwima 2 

58-124 Marcinowice 

i 

faksem na numer   (74) 85 85 231 

lub 

drogą elektroniczną na adres: gmina@marcinowice.pl  

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały 

informację za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

 

Osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcami: 

 

- w sprawach formalnoprawnych Anna Urbańska tel. (74) 8585226  lub 74/8503492 

- w sprawach technicznych  Paulina Robak           tel.  (74) 8585226 lub 74/8503486 

- w sprawach technicznych  Ewa Fiedler-Łeńska  tel.  (74) 8585226  lub 74/8503487 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 

Kwota wadium wynosi 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). 

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancji bankowych, 

4) gwarancji ubezpieczeniowych, 

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, 

poz. 1158 z późn. zm.). 

 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego – B.S. Świdnica 

O/Marcinowice 60 9531 1029 9001 0000 0101 0002.  Wadium musi być wniesione przed 

upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. przed dniem 30.11.2015 r. 

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie kwota 

wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 

Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium 

zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 

Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego przed upływem 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

Nie należy załączać oryginału w/w dokumentu wadialnego do oferty. 

Z treści gwarancji i poręczeń o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne na pierwsze pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do zapłaty 



na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium określonej w gwarancji w sytuacji o której mowa 

w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Z wniesionego wadium w pieniądzu oraz treści gwarancji i poręczeń o których mowa w art. 

45 ust 6 pkt 2-5 ustawy Prawo zamówień publicznych musi jasno wynikać, że wadium 

zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 

„Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu 

Gminy  Marcinowice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w 

Marcinowicach od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.” 

 

2. Zwrot wadium 

1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 5. 

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 

4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

zamawiającego. 

5) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert. 

 

X. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Przygotowanie oferty 

1) Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

2) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 

3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

4) Wykonawca składa ofertę na całość zamówienia opisanego w Rozdziale III SIWZ. 

5) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 

firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi 

oraz przepisami prawa. 



6) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 

wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.  

7) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, 

o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

8) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz 

dane. 

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

podpisującej ofertę. 

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

możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

 

2. Opakowanie i oznakowanie ofert : 

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu w zamkniętej kopercie w siedzibie 

Zamawiającego: 

Urząd Gminy Marcinowice 

ul. Juliana Tuwima 2 

58-124 Marcinowice 

 

Oferta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na jego adres: 

Wójt Gminy Marcinowice 

ul. Juliana Tuwima 2 

58-124 Marcinowice 

 

Na opakowaniu oferty należy zamieścić następujące informacje: „Świadczenie usług w zakresie 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy  Marcinowice oraz z 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Marcinowicach od 

01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.” Nie otwierać przed 30.11.2015  r.,  przed godz. 9.00 . W 

przypadku braku ww. danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące 

wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem 

otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie 

sesji otwarcia ofert. 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy Marcinowice 

ul. Juliana Tuwima 2 

58-124 Marcinowice 

do dnia 30.11.2015  r.,   godz. 9.00 .  

 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania. 

 

2. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy Marcinowice 

ul. Juliana Tuwima 2 

58-124 Marcinowice 

w dniu 30.11.2015  r.,  godz. 9.30.  

 

 



XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty obejmuje ogólną cenę za odbiór, transport, zagospodarowanie i unieszkodliwienie 

wszystkich odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Marcinowice oraz z Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Marcinowicach w okresie zamówienia 

wraz z określeniem miesięcznej kwoty ryczałtowej odbioru odpadów  z terenu Gminy 

Marcinowice. 

2. Czas przeznaczony na dojazd na miejsce wykonywania usługi nie będzie uwzględniany przez 

Zamawiającego. 

3. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców szczegółowe sprawdzenie 

w terenie warunków wykonania zamówienia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy 

o natychmiastowe kontaktowanie się z Zamawiającym. 

4. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana cyfrowo i słownie, 

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 

5. Cena ofertowa winna zawierać podatek VAT. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do 

obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

podatku akcyzowym. Stawkę podatku VAT należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 

6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą usług odbywać się będą 

w złotych polskich, Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

 oferowana cena brutto za całość zadania – 95%, 

 sposób wykazania przez Wykonawcę masy odebranych odpadów – 5%. 

2. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i sposób wykazania masy 

odebranych odpadów. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego oferta 

niepodlegająca odrzuceniu otrzyma największą liczbę punktów. 

4. Oferty oceniane będą komisyjnie w sposób punktowy od 0 do 100 punktów na zasadach niżej 

określonych: 

Kryterium cena: 

 

                              najniższa zaoferowana cena brutto za całość zadania 

Ilość pkt  =      __________________________________________          x     95% 

cena brutto za całość zadania oferty badanej 

 

 

Kryterium sposób wykazywania przez wykonawcę masy odebranych odpadów: 

                    

   sposób wykazywania  przez wykonawcę masy 

   odebranych odpadów oferty badanej 

Ilość pkt  =         ___________________________________________     x   5%                                                                              

5 (max ilość punktów za sposób wykazywania  przez  

 wykonawcę masy odebranych odpadów oferty badanej) 

 

Punkty przyznaje się na poniższych zasadach: 



 0 punktów - wykazywanie przez wykonawcę masy odebranych odpadów poprzez 

oświadczenie wykonawcy złożone w pisemnym protokole wykonania usług w danym 

miesiącu obowiązywania umowy, 

 5 punktów - wykazywanie przez wykonawcę masy odebranych odpadów poprzez 

oświadczenie wykonawcy, złożone w pisemnym protokole wykonania usług w danym 

miesiącu obowiązywania umowy, wraz z załączonymi dowodami ważenia odpadów (tzw. 

kwitami wagowymi) oraz korespondującymi z tymi kwitami wagowymi kartami 

przekazania odpadów. 

5. Uzyskane punkty pomnożone przez wagę kryterium ceny – 95% zostaną zsumowane, punkty 

te decydują o zajętym w przetargu miejscu. Maksymalna ilość możliwych do uzyskania 

punktów: 100. 

6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej łącznej liczbie punktów, wezwie on 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym przez niego terminie ofert 

dodatkowych. 

7. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wyższych cen niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

8. Wybór oferty dokonany zostanie w trybie art.91 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Zamawiający podpisze umowę, której wzór stanowi załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ 

z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych 

w niniejszej specyfikacji. 

2. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. 

3. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców 

odwołania. 

4. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu 

postępowania odwoławczego. 

 

XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  

4 % całkowitej ceny ofertowej brutto podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie 

przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub 

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego - B.S. Świdnica O/Marcinowice 60 9531 1029 9001 0000 0101 0002. 

Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego 

będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ 

środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego musi nastąpić przed 

podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem 

wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez 

Skarb Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu 



rejestrowego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

5. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt. 2, musi wynikać bezwarunkowe, 

nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty 

na rzecz Zamawiającego (na jego rachunek bankowy) kwoty stanowiącej 4 % całkowitej 

ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Wykonawcę. 

6. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający 

zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

7. Wykonawca wniesie zabezpieczenie najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy 

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania Zamawiającego za należycie 

wykonane. 

 

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO 

WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, 

ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

 

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 

2. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 10 do 

niniejszej specyfikacji. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

- Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez 

Wykonawcę. 

- Zmiany umowy mogą dotyczyć: 

a) wystąpienia wyjątkowych okoliczności, niezależnych od stron umowy, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a wpływają na jej realizację; 

b) terminu wykonania zamówienia - możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia 

w sytuacjach, których nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia niniejszego postępowania, 

w szczególności wystąpienia warunków klimatycznych, powodujących konieczność utrzymania 

dróg wstanie przejezdności; 

c) zmiana stawki i kwoty podatku VAT, łącznie z konsekwencjami rachunkowymi dotyczącymi 

obliczenia kwoty brutto - przypadku wejścia w życie zmian odpowiednich przepisów prawa; 

d) waloryzację cen wg. wskaźnika GUS, według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen 

towarów i usług, po okresie 12 miesięcy od obowiązywania umowy; 

e) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących 

niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia; 

f) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

g) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne - jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.214879:part=a2u3&full=1


- Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie 

zamówienia w następujących przypadkach: 

a) śmierci i długotrwałej choroby powyżej 30 dni; 

b) niewywiązywania się osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia z obowiązków 

wynikających z umowy; 

c) jeżeli zmiana osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia stanie się konieczna 

z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji itp.). 

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób odpowiedzialnych za wykonanie 

zamówienia, jeżeli uzna, że osoby te nie wykonują swoich obowiązków wynikających z umowy. 

- W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia nowa osoba musi 

spełniać wymagania określone w niniejszej SIWZ. 

 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień 

publicznych - "Środki ochrony prawnej". 

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

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

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać zadanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

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

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

7. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

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

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 10 dni - jeżeli 

zostały przesłane w inny sposób. 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

na stronie internetowej. 

10. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto 

lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 

XVIII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 



Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 Prawa zamówień publicznych. 

Przedmiotem zamówień uzupełniających jest powtórzenie tego samego rodzaju usług co 

w zamówieniu podstawowym, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia 

podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych. 

 

XIX. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

XX. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XXI. Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej Zamawiającego znajdują się 

w punkcie I i VII niniejszej SIWZ. 

 

XXII. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

XXIII. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXIV. Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań, o których mowa wart. 29 ust. 4 

Prawa zamówień publicznych. 

 

XXV. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeks cywilny. 

 

 

XXVI. Załączniki 

Załączniki do specyfikacji: 

Zał. nr 1 - Wykaz rodzaju zabudowy i ilości lokali z podziałem na miejscowości – stan na 

30.09.2015 r. (Załącznik nr 1 do umowy) 

Zał. nr 1A - Wykaz numerów domów, liczby lokali oraz ilości zameldowanych osób (stan na 

28.02.2015 r.) 

Zał. nr 1B – Szacunkowy wykaz gniazd dla poszczególnych miejscowości (nieruchomości 

zamieszkane wielolokalowe) 

Zał. nr 1C - Szacunkowy wykaz pojemników dla poszczególnych miejscowości (nieruchomości 

niezamieszkane) 

Zał. nr 2 - Analiza wyliczenia kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla 

Gminy Marcinowice - dane wyjściowe (Załącznik nr 2 do umowy) 

Zał. nr 2A - sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi za 2013 r. 

Zał. nr 2B - sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi za 2014 r. 

Zał. nr 3 - Formularz ofertowy wykonawcy  

Zał. nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 

1 ustawy i oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Zał. nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

Zał. nr 6 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług 

Zał. nr 7 - Wykaz  narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 

Zał. nr 8 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

Zał. nr 9 - Wzór listy podmiotów należących do tej samej co Wykonawca grupy kapitałowej 

Zał. nr 10 - Wzór umowy 

 


