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OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE 

 ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 
 
 
 
 

Nazwa zamówienia: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oleśnica. 

 
 
 
 
 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

90.51.10.00-2 Usługi wywozu odpadów 

90.51.13.00-5 Usługi zbierania śmieci 

90.51.20.00-9 Usługi transportu odpadów 
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1. Zamawiający: 

Nazwa:   Gmina Oleśnica 
Adres:   ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica  
Telefon/fax:    41 377 40 36 / 41 377 40 36 
Strona www:  www.gminaolesnica.pl  
Godziny pracy:  pn-pt od 7.00 do 15.00 
  

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

1. Przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone                 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-44 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

3. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zwanej 
dalej SIWZ: 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:               
Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) – zwana dalej Pzp, 
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013r. poz. 231), 
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2013r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 1692). 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiot zamówienia: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oleśnica”. 
90.51.10.00-2 Usługi wywozu odpadów 

90.51.13.00-5 Usługi zbierania śmieci 

90.51.20.00-9 Usługi transportu odpadów 

2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbioru odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, z koszy ulicznych oraz            
z koszy zlokalizowanych przy przystankach autobusowych, na terenie gminy Oleśnica 
oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – 
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., Rzędów 40, 28-142 Tuczępy. 

3. Usługa odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Oleśnica obejmuje: 
1)  odbiór następujących frakcji odpadów na terenie gminy: 

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,  
b) opakowań wielomateriałowych, 
c) papieru i tektury, 
d) szkła, 
e) tworzywa sztucznego, 
f) metali, 
g) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 
h) odpadów zielonych 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy; 

2) odbiór odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
zwanego dalej PSZOK; 

3) odbiór przeterminowanych leków zbieranych przez mieszkańców w punkcie zbiórki, 
zlokalizowanym w Ośrodku Zdrowia w Oleśnicy oraz wyposażenie punktu                             
w oznakowany pojemnik przeznaczony do zbierania przeterminowanych leków                     
o pojemności min. 50 l, w terminie trzech dni roboczych od podpisania umowy; 

4) odbiór odpadów komunalnych z cmentarza parafialnego; 
5) odbiór odpadów z koszy ulicznych oraz z koszy przy przystankach autobusowych. 

http://www.gminaolesnica.pl/
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 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ. 
4. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia może zaoferować dostarczenie pojemników 

na odpady zmieszane dla każdej nieruchomości poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji 
w formularzu oferty. Poprzez dostarczenie pojemników na odpady zmieszane dla każdej 
nieruchomości rozumie się dostarczenie pojemników dwukołowych z pokrywą                    
o pojemności 120 l dla każdej nieruchomości zamieszkałej. Termin dostarczenia 
pojemników: 31.01.2016 r. 

5. Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ.  

6. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016 r. 

4. Oferty częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 

5. Informacja o ofertach wariantowych 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 

6. Informacja o zamówieniach uzupełniających 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 
15% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego 
rodzaju zamówień, zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp. 

7. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podania przez wykonawcę nazw 
podwykonawców, na których zasoby wykonawca się powołuje na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1, 
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
Uwaga:  
Ilekroć w zapisach SIWZ, w tym w projekcie umowy jest mowa o:  
1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 

maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r. poz. 915);  
2) dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w 

szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu; 
3) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie 

robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu 
budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego; 

4) umowie o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 
zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym 
podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także 
między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami; 

5) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty 
budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 
2a lub art. 2b; 
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6) zamówieniu publicznym - należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między 
zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.  
 

8. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

9. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r. 
 

10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności 
lub czynności Zamawiający wymaga posiadania: 
- wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy 
Oleśnica, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; 
- zezwolenia na transport odpadów – zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o 
odpadach (dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.). 
Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Wykonawcy złożą określone w 
ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia i dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie przedłożonych 
oświadczeń i dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy. 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający w zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wymaga                   
należytego wykonania, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 
jednej usługi obejmującej wykonanie lub wykonywanie usługi odbierania odpadów 
komunalnych o wartości usługi min. 100 000,00 zł (brutto). 
Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone                  
w ogłoszeniu  i SIWZ oświadczenia lub dokumenty.   
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że 
łącznie spełniają ww. warunek. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń 
i dokumentów uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy. 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku    
- W zakresie warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym zamawiający wymaga dysponowania odpowiednim sprzętem 
niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia w ilości:  

 co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów 
komunalnych, 

 co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych, 

 co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. 
Wszystkie pojazdy muszą być oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz 
danymi adresowymi i numerem telefonu Wykonawcy; muszą być zabezpieczone 
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przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów, pojazdy muszą być  
wyposażone w system monitoringu rejestrującego trasę odbioru odpadów – GPS i 
kamery, umożliwiającego trwałe zapisywanie (przez co najmniej 10 godzin pracy), 
przechowywanie i odczytywanie danych, zarejestrowany obraz winien być ciągły w 
czasie i trwać od wyjazdu samochodu z bazy do punktu przekazania odpadów – 
ZGOK Rzędów oraz posiadać numer rejestracyjny pojazdu  i czasomierz; muszą 
być  wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po 
opróżnieniu pojemników. 

Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone                    
w ogłoszeniu  i SIWZ oświadczenia lub dokumenty.   
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że 
łącznie spełniają ww. warunek. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń 
lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy. 
- Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w zakresie dysponowania osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia.   
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia                     
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy. 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona 
oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 
26 ust. 3 ustawy. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, który stanowi, że z postępowania o 
udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonującym pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
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zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary; 

9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

10) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, 
spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, 
partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu 
zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 
art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczeń oraz 
dokumentów, złożonych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z 
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 
ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełn. 

3. Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy – Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 
się również wykonawców, którzy: 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu 
technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu 
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba 
że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 
przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na 
podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ  na wynik 
prowadzonego postępowania; 

3) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres 
związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się 
na przedłużenie okresu związania ofertą; 

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli 
odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, 
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chyba ze wykażą, ze istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania 
uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

 
W zakresie powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących 

miedzy przedsiębiorcami, Zamawiający, zgodnie z art. 24b ustawy zwraca się do wykonawcy 
o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki 
wykluczenia wykonawcy. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne 
czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, 
istniejących miedzy przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz 
przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. 
Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył 
wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej (art. 26 ust. 2d ustawy). 
 
Uwaga: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 
Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien określać w 
sposób jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie 
odpowiedniego zasobu, w szczególności wskazując m.in. jego zakres, rodzaj, czas 
udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z 
treści dokumentu musi jasno wynikać w szczególności: 
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia, 
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, w tym m.in.: 
informacje dotyczące udziału podmiotu udostępniającego zasoby przy wykonywaniu 
zamówienia w charakterze: podwykonawcy (udostepnienie zasobów bezpośrednie) lub 
konsultanta, doradcy, itp. (udostępnienie zasobów pośrednie – podmiot udostępniający 
zasoby nie jest podwykonawcą). 
Zgodnie z art.26 ust.2e ustawy Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów 
zgodnie z art.26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego 
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 
nie ponosi winy. 
 

Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest 
wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków,                      
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Pzp i brak podstaw do wykluczenia z powodu 
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - Pzp. 

 
Na potwierdzenie spełniania niniejszych warunków wykonawcy złożą określone w pkt. 

11 SIWZ oświadczenia lub dokumenty. 
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych 

oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy – Pzp. 
 

11. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu. 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie składania ofert w formie określonej w 
niniejszej SIWZ: 
1) Formularz oferty wg Załącznika Nr 1 do SIWZ; 
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2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ; 

3) Oświadczenia oraz dokumenty w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków,                
o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy:  
a) potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 
szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji; 

b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, 
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg wzoru stanowiącego Załącznik 
Nr 3 do SIWZ; 

c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z 
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, wg wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 4 do SIWZ. 

Uwaga: 
Dowodami, o których mowa w ust. 3 lit b), zgodnie z Rozporządzeniem 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. poz. 231 z dnia 19 
lutego 2013r.), są: 
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych 

lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; 

2) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy  – jeżeli z 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1; 

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub 
usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 3 lit. b), zostały wcześniej wykonane, 
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

4) Oświadczenia oraz dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy: 
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 

5 do SIWZ; 
b) 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

5) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 
a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w rat. 24 

ust. 2 pkt. 5 – Pzp albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy 
kapitałowej - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ. 
Uwaga:  
Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 
50, poz. 331 z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, 
którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w 
tym również tego przedsiębiorcę.  

6) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy – Pzp polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 
innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest 
udowodnić, że będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
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oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 
(zgodnie z pkt. 10 SIWZ). 

7) Jeżeli podmioty, o których mowa w ppkt 6), będą brały udział w realizacji części 
zamówienia wykonawca złoży wraz ofertą, dokumenty wymienione w ppkt 4), dotyczące 
tych podmiotów. 

8) Jeżeli wykonawca zastrzegł, że informacje zawarte w ofercie, nie mogą być 
udostępniane zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

9) Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje 
pełnomocnik. 

10) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki 
cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 

 
Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 4 lit. b) - 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości. Dokumenty, te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, 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 dotyczący terminu wystawienia dokumentu 
stosuje się odpowiednio. 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.  
 
Wykonawcy występujący wspólnie 
 

 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

 W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy 
ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została 
wybrana zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

 Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 Każdy oddzielnie z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać 
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp. 

 Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy. 
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 W przypadku Wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
a) dokumenty wskazane w pkt 11 ppkt  4), 5), 6) i 9) (jeżeli dotyczy) – każdy z 

Wykonawców musi złożyć oddzielnie; 
b) dokumenty wskazane w pkt 11 ppkt 1), 2), 3), 8), 10) (jeżeli dotyczy) – Wykonawcy 

składają łącznie. 
 
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów lub oświadczeń dotyczących 
warunków udziału w postępowaniu zawierających dane w innych walutach niż określono w 
SIWZ, zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, przyjmie średni kurs NBP z dnia 
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP 
Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP 
przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 
  

12. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 

1. Zgodnie z wyborem zamawiającego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne 
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 

2. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za 
pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

3. Jeżeli wykonawca nie potwierdzi otrzymania faksu w dniu jego nadania Zamawiający ma 
prawo uznać, że dokument wysłany faksem został doręczony w tym samym dniu, a 
podstawą jego doręczenia jest wydruk nadania faksu. 

4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek o 
ww. wyjaśnienie winien mieć formę pisemną. Zamawiający jest obowiązany udzielić 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż  na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert -  jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert, tj. do dnia 04.01.2016 r.  

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpatrzenia. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt 4. 

7. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści 
je na stronie internetowej www.bip.gminaolesnica.pl. 

8. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować 
na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 SIWZ. 

9. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje 
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszcza na stronie 
internetowej www.bip.gminaolesnica.pl 

10. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, na stronie internetowej www.bip.gminaolesnica.pl oraz w siedzibie 
Zamawiającego. 

11. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym 
przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej 
www.bip.gminaolesnica.pl. Przepis pkt 10 stosuje się odpowiednio. 

http://www.bip.gminaolesnica.pl/
http://www.bip.gminaolesnica.pl/
http://www.bip.gminaolesnica.pl/
http://www.bip.gminaolesnica.pl/
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13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do udzielania informacji: 
- sprawy formalne dotyczące specyfikacji: Anna Antonik   
Stanowisko: Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska w Urzędzie Gminy w Oleśnicy, fax: 41 377 40 36; 
- sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia: Magdalena Dziedzic 
Stanowisko: Z-ca Kierownika Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Oleśnicy, fax: 41 377 40 36. 
Ww. osoby nie są upoważnione do udzielania wykonawcom informacji w zakresie 
wyjaśniania treści SIWZ. 
 

14. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
      

15. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 

16. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Wymogi formalne: 
a) oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z 
wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, 
b) do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszej 
SIWZ, 
c) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach 
sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i 
wierszy odpowiadać będzie formularzom, określonym przez Zamawiającego w załącznikach 
do SIWZ, 
d) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 
e) ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, 
f) oferta musi spełniać następujące wymogi: 
− musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, na maszynie do 
pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem; dokumenty sporządzone w 
języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym 
przez wykonawcę; podczas oceny ofert, zamawiający będzie opierał się na tekście 
tłumaczonym; 
− formularz oferty i wszystkie oświadczenia, również te złożone na załącznikach do niniejszej 
SIWZ, muszą być złożone w formie oryginału i podpisane przez upoważnionego 
przedstawiciela wykonawcy; 
− wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, muszą być jednoznaczne, 
czytelne i zrozumiałe oraz podpisane przez osobę/y podpisującą/e ofertę; 
− upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z 
innych dokumentów dołączonych przez Wykonawcę; 
− w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, pełnomocnictwo 
określające jego zakres, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo winno być załączone w formie 
oryginału lub uwierzytelnionej notarialnie kopii;   
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− załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów, muszą być poświadczone „za 
zgodność z oryginałem" na każdej zapisanej stronie dokumentu przez upoważnionego 
przedstawiciela wykonawcy - podpisującego ofertę; 
− w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, na zasobach, których polega wykonawca, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty; 
− Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można 
odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie 
zawiera imienia i nazwiska, to musi być on uzupełniony zapisem (np. w formie odcisku 
stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. 
g) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być 
udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
W tym celu powinny być one dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od 
pozostałych informacji zawartych w ofercie) oznaczonej: „Tajemnica przedsiębiorstwa". 
Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej 
części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron).  
Wykonawca zastrzegając tajemnice przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty 
pisemne uzasadnienie w którym winien wykazać, że zastrzeżone w ofercie informacje 
stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przywołanych powyżej przepisów, tj.: że 
zastrzeżona informacja: 

 ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest inną 
informacją posiadającą wartość gospodarczą, 

 nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

 podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.  
Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób 
umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku 
uznania przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia. Zgodnie z art.8 ust.3 ustawy 
Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, 
że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 
86 ust. 4 ustawy Pzp; 
h) wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być 
umieszczona informacja, z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta. Nie 
spełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. 
2. Opakowanie oferty 
a) ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu 
(kopercie), uniemożliwiającym jej przypadkowe otwarcie; 
b) opakowanie oferty musi zostać oznaczone pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem 
i nr telefonu oraz opatrzone opisem: Oferta: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oleśnica”, nie 
otwierać do 08.01.2016 r. godz. 11.15 lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym 
ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do zamawiającego. 
Oferta nie opakowana i nie oznaczona wg powyższych zasad może zostać otwarta w sposób 
i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ. 
3. Zmiana i wycofanie oferty: 
a) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
złożoną ofertę. 
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b) Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub o wycofaniu oferty Wykonawca 
powinien dostarczyć Zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert, 
określonego w niniejszej SIWZ. 
c) Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone w 
zamkniętej kopercie, oznaczonej: nazwą przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową 
wykonawcy i dodatkowo określeniami „Zmiana oferty" lub „Wycofanie oferty". 
d) Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert. 
 

17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Oleśnicy, ul. Nadstawie 
1, 28-220 Oleśnica, sekretariat – pokój 14. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu: 08.01.2016 r. godz. 11.00. 
     Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Oleśnicy, 

ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, sala konferencyjna w dniu: 08.01.2016 r. o godz. 
11.15. 

     Otwarcie ofert jest jawne. 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. 
5. W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofanie oferty”. Koperty z 

ofertami, których dotyczy wycofanie, nie zostaną otwarte, chyba, że będzie wymagała 
tego ich identyfikacja. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, 
a także informacje dotyczące ceny oraz okresu gwarancji i rękojmi. 

7. W przypadku, gdy oferent nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek 
Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 Pzp. 

 

18. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla przedmiotowego 
zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą wykonawcy. 

2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji  
zamówienia wynikające wprost ze specyfikacji oraz wszelkie elementy nieprzewidziane 
bez uwzględnienia, których nie można wykonać zamówienia. 

3. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie, objętym specyfikacją 
poprzez podanie w formularzu oferty ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku, uwzględniającą obowiązujący podatek VAT za okres 
świadczenia usługi od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r. 
 

19. Waluta oferty. 

Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN. Wszystkie kwoty w dokumentach oferty powinny 
być wyrażone w PLN. 
 

20. Kryteria i sposób oceny ofert. 

1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jest: 
1) cena         - 90% 

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia – 
podana w „Formularzu oferty”. 
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:  

 
                         cena  brutto  najniższej oferty  

ilość  punktów (C) =  --------------------------------------------- x 100 x 90% 
                                        cena brutto  oferty badanej 

 
2) dostarczenie pojemników na odpady zmieszane     - 10% 
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Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego 
„Formularza oferty” i złożonej w nim deklaracji wykonawcy. 
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium: 

 ilość punktów (D) = 10 – uzyska Wykonawca, który zadeklaruje dostarczenie 
pojemników na odpady zmieszane dla każdej nieruchomości; 

 ilość punktów (D) = 0 – uzyska Wykonawca, który nie zadeklaruje dostarczenia 
pojemników na odpady zmieszane dla każdej nieruchomości. 

Wykonawca deklarujący dostarczenie pojemników na odpady zmieszane dla 
każdej nieruchomości zobowiązuje się do dostarczenia pojemników 
dwukołowych z pokrywą o pojemności 120 l dla każdej nieruchomości 
zamieszkałej. 

Uwaga:  
Wykonawca obowiązkowo składa powyższą deklarację poprzez wpisanie „TAK” – jeśli 
deklaruje dostarczenie pojemników na odpady zmieszane dla każdej nieruchomości 
lub poprzez wpisanie „NIE” – jeśli nie deklaruje dostarczenia pojemników na odpady 
zmieszane dla każdej nieruchomości. W przypadku nie uzupełnienia deklaracji (TAK 
lub NIE) oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. 

2. Łączna liczba uzyskanych punktów: 
 
 P = C + D 
gdzie:  
P – łączna liczba uzyskanych punktów przez ofertę 
C – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena” 
D – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Dostarczenie pojemników na odpady 

zmieszane” 
 Maksymalna ilość punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100. 

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość 
punktów i okaże się najkorzystniejsza. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień, 
dotyczących treści złożonych ofert. 

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
zapłacić, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji, 
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2 art. 87 Pzp, dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

6. Zamawiający poprawia w ofercie : 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty                 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca, nie zgodzi się, w terminie trzech dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia, na poprawienie przez Zamawiającego w ofercie omyłki, 
polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
powodującej istotnych zmian w treści oferty. 

8. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej 
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający, zgodnie z art. 90 ust. 1 
ustawy zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:  
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1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta 
do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004r. Nr 240, poz. 
2407 oraz z 2005r. Nr 157, poz. 1314);  
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  

9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 
wykonawcy. 

10. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

11. Jeżeli w postępowaniu o udzielnie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert 
jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o tej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli 
te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

12. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród 
tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

 

21. Informacja o przewidywanym wyborze z wykorzystaniem aukcji 
elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji 
elektronicznej. 
 

22. Informacja o umowie ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje zwarcia umowy ramowej. 
 

23. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty. 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsce zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po upływie którego umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informację, o 
której mowa w ppkt. 1 lit a) na stronie internetowej www.gminaolesnica.pl oraz w miejscu 
publicznie dostępnym - tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, wskazanej w pkt 1 
niniejszej SIWZ. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem 
umowy zobowiązany jest do: 
− przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się                  
o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy), 

http://www.gminaolesnica.pl/
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− złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania 
dokumentu, z którego wynika to umocowanie oraz pełnomocnictwa, jeżeli taka 
konieczność zaistnieje, 
− złożenia informacji - stosownie do treści oświadczenia zawartego w formularzu oferty 
dotyczącej podwykonawcy/ów, 
− złożenia informacji i dokumentów (m.in. NIP, Regon, aktualny KRS lub wydruk                         
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), dotyczących podmiotów, 
udostępniających Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli 
dotyczy). 

4. Termin i miejsce podpisania umowy: 
a) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem 

art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w 
sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, tj.: w przypadku przedmiotowego 
postępowania – faksem albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób tj. 
pisemnie. 

b) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminów określonych w ppkt. a), jeżeli: 
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, 
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 nie odrzucono żadnej oferty oraz 
nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

c) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane), zamawiający może wybrać 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 
ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1. 

5. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Załączniku Nr 8 do SIWZ. 
6. W zawiadomieniu, zawierającym informacje, o których mowa w ppkt. 1, wysłanym do 

wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający określi 
termin i miejsce zawarcia umowy. 

7. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu 
zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

24. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

25. Istotne dla stron postanowienia umowy. 

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy - Załącznik Nr 7 do 
niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 
zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy. 
 

26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

Środki ochrony prawnej przewidziane w Pzp 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 niniejszej ustawy. 

 wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia 
środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP. 

1. Odwołanie 
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1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2) Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art.11 ust.8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o 
cenę 
b) opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
d) odrzucenia oferty odwołującego. 

3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 
prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

5) Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze 
sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. 

6) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 

7) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza 
czynność albo czynność zaniechaną, informując o tym wykonawców w sposób 
przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

8) Na czynność, o której mowa powyżej nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 
180 ust. 2 ustawy. 

9) 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 (faksem lub drogą elektroniczną) albo w 
terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

10) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej: www.bip.gminaolesnica.pl. 

11) Odwołanie wobec czynności innych niż wskazane w pkt 9) i 10) 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. 

12) Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia; 
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

13) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin 
składania ofert. 

14) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia, tj. 
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 

http://www.bip.gminaolesnica.pl/


Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: BKŚ.I.271.6.2015 
 

 

18 

15) Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa 
wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności 
wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia 
postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę 
wybrano jako najkorzystniejszą. 

16) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia 
otrzymania kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień 
SIWZ zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której zamieszczone 
ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając wykonawców do 
przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

17) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 
3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i 
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 

18) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się 
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie 
zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

19) Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycje przeciw przystąpieniu innego 
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Postanowienie o 
uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. 
Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 

20) Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w 
sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z 
zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art.186 ust.3 ustawy, przez 
uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego. 

21) Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 16) nie mogą następnie 
korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego 
wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 
ustawy. 

22) Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17.11.1964r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym 
(arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 

23) Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 
a) nie zawiera braków formalnych; 
b) uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia 
odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 

24) Odwołanie rozpoznaje Izba w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi 
Izby, zgodnie z art. 189-198 ustawy. 

25) Odwołujący się może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim 
przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania 
nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zawraca się 90% wpisu. 

26) O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych 
przypadkach Izba wydaje postanowienie. 

27) Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało 
wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. 

28) Izba nie może orzekać, co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. 
29) Izba z urzędu sporządza uzasadnienie orzeczenia. 

2. Skarga 
1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 
2) W postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, 
jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

3) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od 
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dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

4) Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od 
dnia wpływu skargi do sądu. 

 
Wykaz załączników: 
Formularz oferty – Załącznik Nr 1, 
Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust 1 Pzp – Załącznik Nr 2, 
Wykaz usług - Załącznik Nr 3, 
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych – Załącznik Nr 4,  
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - art. 24 ust. 1 Pzp – Załącznik Nr 5, 
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 6, 
Projekt umowy - Załącznik Nr 7, 
Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 8. 
 
 

 
Oleśnica, dnia 31.12.2015 r.       Zatwierdzam:  
                
        Wójt Gminy Oleśnica 
         /-/ mgr Leszek Juda 
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Załącznik Nr 1 

....................................... 
       (nazwa wykonawcy) 

....................................... 
     (siedziba wykonawcy) 

….................................... 
            (tel./fax)    

Wójt Gminy Oleśnica 
 

             
FORMULARZ   OFERTOWY 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie: „Odbiór i transport 
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu 
gminy Oleśnica” oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 
 
wartość ogółem brutto:……………………………………………..…………....…………..…zł, 
 
(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………).  
 
wyliczoną zgodnie z poniższą tabelą: 

Wartość netto  
za 1 tonę 

[PLN] 

Szacunkowa 
liczba ton 

Wartość 
całkowita netto 

[PLN] 
(1x2) 

Podatek VAT  
[PLN] 

Wartość 
całkowita brutto 

[PLN] 
(3+4) 

1 2 3 4 5 

 540 
 
 

  

 
1. Oświadczamy, że powyższa cena obejmuje wszystkie nakłady (koszty) związane 

z realizacją przedmiotu zamówienia i została wyliczona zgodnie z wymogami SIWZ. 
2. Deklarujemy dostawę pojemników na odpady zmieszane dla każdej nieruchomości 

zamieszkałej ………………………….. (należy wpisać TAK lub NIE). 
Uwaga: Wykonawca obowiązkowo składa powyższą deklarację poprzez wpisanie 
„TAK” – jeśli deklaruje dostarczenie pojemników na odpady zmieszane dla każdej 
nieruchomości zamieszkałej lub poprzez wpisanie „NIE” – jeśli nie deklaruje 
dostarczenia pojemników na odpady zmieszane dla każdej nieruchomości. W 
przypadku nie uzupełnienia deklaracji (TAK lub NIE) oferta wykonawcy będzie 
podlegała odrzuceniu. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 
oferty. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 
upływu terminu do składania ofert. 
 
 

dnia, ............................................... Podpisano 

 

....................................................... 
                                                                                             (upoważniony przedstawiciel ) 

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

                                                                                             (adres ) 
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5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie zrealizujemy w terminie od dnia podpisania 
umowy do dnia 31.12.2016 r. 

7. W przypadku otrzymania zawiadomień oraz informacji, dotyczących przedmiotowego 
postępowania na nr faksu................................. deklarujemy, że w tym samym dniu 
prześlemy potwierdzenia ich otrzymania na numer Zamawiającego. Brak takiego 
potwierdzenia uprawnia Zamawiającego do uznania na podstawie wydruku nadania faksu, 
że wysłany faksem dokument został doręczony w tym dniu. 

8. Zastrzegamy, że informacje zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej „Tajemnica 
przedsiębiorstwa” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane. Na potwierdzenie 
przedkładamy w załączeniu do oferty stosowne uzasadnienie – pkt. 16.1g) SIWZ (jeżeli 
dotyczy). 

9. Zgodnie z art. 36b ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
oświadczam/y, że zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części 
przedmiotowego zamówienia podwykonawcom: 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
(należy opisać części zamówienia przewidziane do wyk. przez podwykonawcę - jeżeli dotyczy) 

Uwaga: 
W przypadku braku opisu części zamówienia przewidzianej do wykonania przez 
podwykonawcę - Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału 
podwykonawców. 

Ponadto podaję: .................................................................................................................... 
             (należy podać nazwy podwykonawców - podmiotów udostępniających zasoby - jeżeli dotyczy)  

na których zasoby powołuję się na zasadach określonych w art.26 ust 2b w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 
ustawy. 

9. Oferta nasza zawiera ................ kolejno ponumerowanych stron. 
10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

 
 

dnia, ............................................... Podpisano 

 

....................................................... 
                                                                                             (upoważniony przedstawiciel ) 

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

                                                                                             (adres ) 
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Załącznik Nr 2 

....................................... 
(nazwa wykonawcy) 

 
....................................... 
(siedziba wykonawcy) 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW 
 

z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie: „Odbiór i transport odpadów komunalnych                

z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oleśnica” 

 

Ja (imię i nazwisko)............................................................................................ 

jako upoważniony przedstawiciel Wykonawcy 

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

 

oświadczam, że spełniamy warunki, określone art.22 ust.1 ustawy, dotyczące: 

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

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

dnia, ............................................... Podpisano 

....................................................... 
                                                                                                             (upoważniony przedstawiciel ) 

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

                                                                                                        (adres ) 
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Załącznik Nr 3 

....................................... 
(nazwa wykonawcy) 
 
....................................... 
(siedziba wykonawcy) 
 
....................................... 

 
 

WYKAZ USŁUG   
 

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie 
 
L.p. Nazwa i 

adres 
Wykonawcy, 

który 
wykonywał 

usługę 

Nazwa i przedmiot usługi  
(z uwzględnieniem zapisu 

pkt. 10.1 lit b) SIWZ) 

Data wykonania 
(rozpoczęcie, 
zakończenie) 

Wartość 
całkowita 

brutto  

Nazwa i adres 
podmiotu, na 
rzecz którego 
usługa została 

wykonana  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

 
Uwaga: 
1. Należy załączyć dowody potwierdzające, czy wskazane usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie.  
2. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował tymi zasobami 
w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby wykonania zamówienia. 
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Uwaga: 
Dowodami, o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem 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. poz. 231 z dnia 19 lutego 2013 r.), 
są: 
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych 

lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert; 
2) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. 
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub 
usługi wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie 

ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 
 
 
 
 

 

 

dnia, ............................................... Podpisano 

 

....................................................... 
                                                                                             (upoważniony przedstawiciel ) 

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

                                                                                             (adres ) 
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Załącznik Nr 4 
 

....................................... 
(nazwa wykonawcy) 
 
....................................... 
(siedziba wykonawcy) 
 
....................................... 
 

 

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 

 

L.p. Nazwa wraz z parametrami 
technicznymi  

(z uwzględnieniem zapisu pkt. 10.1 lit c) 
SIWZ) 

Ilość sztuk Podstawa dysponowania 
(np. własny, wynajęty, 
użyczony) wraz z nazwą i 
adresem podmiotu, z 
którego zasobów będzie 
korzystał Wykonawca 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Uwaga: 
1. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy polega na potencjale technicznym innych podmiotów, na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował tymi zasobami 
w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby wykonania zamówienia. 

 

 

 

dnia, ............................................... Podpisano 

 

....................................................... 
                                                                                             (upoważniony przedstawiciel ) 

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

                                                                                             (adres ) 
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Załącznik Nr 5 
 

 
....................................... 
(nazwa wykonawcy) 

 
....................................... 
(siedziba wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie: „Odbiór i transport odpadów komunalnych                                  

z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oleśnica” 

 
 
Ja (imię i nazwisko)............................................................................................................... 
 
jako upoważniony przedstawiciel  
 
wykonawcy ................................................................................................................................. 
 
oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy i w art. 24 ust. 2a 

ustawy - Pzp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
           
                                                                                     

 

dnia, ............................................... Podpisano 

 

....................................................... 
                                                                                               (upoważniony przedstawiciel ) 

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

                                                                                            (adres ) 
 
 



Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: BKŚ.I.271.6.2015 
 

 

27 

Załącznik Nr 6 
....................................... 
(nazwa wykonawcy) 

 
....................................... 
(siedziba wykonawcy) 

 
 
 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 
lub  

Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 
 

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie: „Odbiór i transport odpadów komunalnych                
z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oleśnica” 

 

Ja (imię i nazwisko)............................................................................................ 

jako upoważniony przedstawiciel Wykonawcy 

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

1) składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. 
Nr 50, poz. 331 z późn. zm.):* 

L.p. Nazwa (firma), adres 

  

  

  

  

 

2) informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331 z późn. 
zm.)* 

 

 

 

dnia, ............................................... Podpisano 

 

....................................................... 
                                                                                                             (upoważniony przedstawiciel ) 

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

                                                                                                        (adres ) 

 
*) - należy przekreślić jeżeli nie dotyczy  
Uwaga:  
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykreśli i nie wypełnieni pkt. 1 - Zamawiający przyjmie, że 
wiążącym jest oświadczenie zawarte w pkt. 2 
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Załącznik Nr 7 
 

PROJEKT UMOWY 
 
zawarta dnia …………………… r. w Oleśnicy pomiędzy: 
Gminą Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, NIP: 866-15-81-989 zwaną w dalszej 
części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
Leszka Judę – Wójta Gminy Oleśnica 
przy kontrasygnacie Urszuli Wójcickiej – Skarbnika Gminy Oleśnica 
a:  
 
……………………………………………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

 
………………………………………………………. 

 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.). 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą 
„Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych                                        
i niezamieszkałych z terenu Gminy Oleśnica”. 

2. Opis, zakres oraz warunki realizacji przedmiotu umowy określa specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia – zwana w dalszej części umowy SIWZ.  Przedmiot umowy musi 
być wykonany zgodnie z SIWZ, złożoną ofertą oraz na warunkach ustalonych niniejszą 
umową. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do transportu wszystkich odebranych odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Oleśnica do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych w Rzędowie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów zgodnie z ustalonym harmonogramem, 
na warunkach określonych w SIWZ. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania worków na selektywną zbiórkę odpadów 
oraz do wyposażenia w pojemnik punktu zbiórki leków przeterminowanych, na warunkach 
określonych w SIWZ. 

6. Zamawiający wraz z zawarciem umowy dostarczy Wykonawcy wykaz miejscowości oraz 
adresy budynków, z których będą odbierane odpady. 

7. W okresie trwania umowy wykazy, o których mowa w pkt. 6, będą podlegały 
modyfikacjom w związku z powstaniem nowych lub likwidacją istniejących nieruchomości. 

8. Ilość oraz rodzaj wytwarzanych odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Wstępnie 
przyjęte ilości i rodzaje odpadów są danymi szacunkowymi, które mogą ulec zmianom 
stosownie do rzeczywistej ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów przez właścicieli 
nieruchomości. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru całej masy odpadów komunalnych 
(zmieszanych i zgromadzonych w sposób selektywny) przekazanych przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. 

10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacja przetargową i uznaje ją za 
wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu umowy. 

11. Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru 
odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

 
§ 2 

Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 r. 
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§ 3 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia oraz potencjał techniczny                     

i osobowy, w celu wykonania Przedmiotu umowy, w szczególności posiada: 
1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Oleśnica, w zakresie 
objętym Przedmiotem zamówienia; 

2) zezwolenie na transport odpadów, wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą                
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w ust. 1 przez cały 
okres realizacji umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny i osobowy niezbędny do 
wykonania niniejszej umowy. W szczególności Wykonawca oświadcza, że posiada 
wymaganą ilość środków transportu, nie mniejszą niż określona w SIWZ. 

4. Wykonawca oświadcza, że zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej              
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie                                   
z obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków opisanych w 
SIWZ. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie informacji dotyczących 
realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 3 
dni roboczych od dnia otrzymania zapytania. 

4. Wykonawca wyznaczy Koordynatora umowy, z którym Zamawiający będzie mógł się 
skontaktować bezpośrednio w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 
7.00 do 15.00. Koordynator będzie odpowiadał za nadzorowanie wykonywania umowy ze 
strony Wykonawcy. Dane Koordynatora wskazane są w § 12 ust. 3. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych               
w związku z realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących 
ochrony danych osobowych. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych                
w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonywania umowy, w szczególności 
zakazuje się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub marketingowych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego 
kompleksowej kontroli sposobu wykonywanej usługi świadczonej przez Wykonawcę. 

7. W przypadku, gdy wpisy do rejestrów lub zezwolenia tracą moc obowiązującą, 
Wykonawca obowiązany jest do uzyskania nowych wpisów lub zezwoleń w terminach 
zapewniających ciągłość realizacji Przedmiotu umowy oraz przekazania kopii tych 
dokumentów Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia wykreślenia z rejestru lub 
wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwoleń, pod rygorem odstąpienia od umowy 
objętej niniejszym zamówieniem. 

8. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w § 3 ust. 4. obejmuje okres 
krótszy niż okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości 
ubezpieczenia oraz przedkładania kopii kolejnych umów (polis) w terminie 7 dni od 
wygaśnięcia umowy poprzedniej.   

 
§ 5 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w celu wykonania umowy, w szczególności 
przy: 
1) opracowywaniu harmonogramu odbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w 

SIWZ, 
2) udostępnianiu Wykonawcy danych, w których umieszczone są informacje                                

o nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych; 
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3) przekazywaniu drogą elektroniczną informacji niezbędnych dla prawidłowego 
wykonywania umowy, w szczególności informowania o zmianach w liczbie i lokalizacji 
nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów komunalnych. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach                               
i w terminach określonych w § 8 niniejszej umowy. 

 
§ 6 

1. Wykonawca zobowiązany jest sporządzać karty przekazania odpadów oraz 
przekazywać je wraz z fakturą do 10 każdego m-ca za miesiąc poprzedni.  

2. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu bieżące informacje o adresach nieruchomości, 
na których powstają odpady komunalne, a nie ujętych w bazie danych prowadzonej 
przez Zamawiającego. 

 
§ 7 

1. Zamawiający dopuszcza realizację części zadań przedmiotu umowy za pomocą 
Podwykonawców. 

2. Zakres usług, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą Podwykonawców (jeżeli 
dotyczy) ................................................................................................................................. 

3. W pozostałym zakresie Wykonawca będzie realizował usługi samodzielnie. 
4. W razie realizowania przedmiotu umowy za pomocą Podwykonawców, do zawarcia przez 

Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli 
Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 
Podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, 
że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

5. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis ust. 1 niniejszego paragrafu stosuje się 
odpowiednio. 

6. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy, w przypadku uchylenia się od obowiązku 
zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
zamówienia na usługi. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo/dalsze 
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi. 

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 6. Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. 

10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty alb 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, którem u 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 
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11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 6, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 
 

§ 8 
1. Za świadczenie usług objętych umową Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za 

faktycznie zrealizowane usługi, zgodnie z formularzem ofertowym, w wysokości 
stanowiącej sumę iloczynów wskazanej w ofercie ceny odniesionej do 1 Mg (jednej tony) 
całości odbieranych odpadów i ich faktycznie zrealizowanych ilości. 

2. Wynagrodzenie jednostkowe Wykonawcy za 1 Mg odebranych odpadów wynosi zgodnie 
z ofertą Wykonawcy:  
Netto: ………………………. zł,  
słownie: …………………………………………. 

3. Łączne wynagrodzenie za świadczenie usług, o których mowa w § 1 umowy nie może 
przekroczyć brutto …………………… zł. (słownie: ………………………………………….). 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury za usługę po zakończeniu 
miesiąca w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie płatne będzie w 
terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 
6. Kwota określona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania,                 

o którym mowa w § 1 niniejszej umowy. 
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w całości kwoty łącznego 

wynagrodzenia określonego w ust. 3 na realizację zamówienia o którym mowa w § 1. 
8. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, nie podlega zmianie w trakcie realizacji 

umowy. 
9. Stwierdzenie wykonanych prac będzie dokonywane na podstawie przekazywanych 

Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy kart przekazania 
odpadów do RIPOK w Rzędowie, lub w przypadku jej awarii wskazanej w Planie instalacji 
przewidzianej do zastępczej obsługi regionu piątego, zgodnie z obowiązującymi wzorami, 
o jakich mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 12 grudnia 2014 r. w sprawie 
wzorów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U 2014 poz. 1973). 

10. W przypadku niedołączenia do faktury kart przekazania odpadów, Zamawiający dokona 
zapłaty tylko i wyłącznie po dostarczeniu ich przez Wykonawcę. W takim przypadku 
termin zapłaty określony w ust. 4 nie jest wiążący dla Zamawiającego i rozpoczyna swój 
bieg od dnia dostarczenia kompletu dokumentów. 

11. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za usługi 
stanowiące przedmiot niniejszej umowy jest przedstawienie dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym 
udział w realizacji usług objętych niniejszą umową.  

12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 
których mowa w ust. 11, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebraną 
usługę w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty.  

13. Dowodami zapłaty mogą być przykładowo dowody uznania rachunku Podwykonawcy/ 
dalszego Podwykonawcy oraz złożone przez te podmioty oświadczenia potwierdzające  
dokonaną płatność. Wskazane dokumenty/oświadczenia powinny zostać złożone 
Zamawiającemu w oryginale oraz powinny w swej treści zawierać odwołanie do  
przedmiotowej umowy, umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, wskazanie  
wysokości wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo/dalsze  
podwykonawstwo oraz nazwę zamówienia za które zostało wypłacone, a także termin w 
którym nastąpiło dokonanie płatności.  

14. W sytuacji realizacji przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę na rzecz 
Wykonawcy kilku umów o podwykonawstwo Zamawiający w celu udokumentowania 
dokonania zapłaty Podwykonawcy wymaga wystawienia dowodu zapłaty, o którym mowa 
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w ust.13 każdorazowo do każdej z realizowanych przez Podwykonawcę/dalszego 
Podwykonawcę, na rzecz Wykonawcy umowy o podwykonawstwo 

15. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub 
obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do 
czasu usunięcia tej niezgodności, lub do czasu wystawienia korekty faktury, bez 
obowiązku płacenia odsetek za ten okres. 

16. W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej, Wykonawca ma prawo 
dochodzić odsetek ustawowych.  

17. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą 
być potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy. 

 
§ 9 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 
1) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 3 w przypadku 

odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
2) za nieodebranie odpadów z poszczególnych nieruchomości zgodnie z harmonogramem 

w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia, 
3) za niedostarczenie właścicielom nieruchomości harmonogramu, o którym mowa w § 1 

ust. 4 w wysokości 250 zł za każdy dzień zwłoki po upływie wymaganego terminu, 
4) za niedostarczenie, w terminie do dnia 31.01.2016 r., pojemników na odpady zmieszane 

dla każdej nieruchomości zamieszkałej, zgodnie z deklaracją wykonawcy, w wysokości 
500 zł za każdy dzień zwłoki po upływie wymaganego terminu, 

5) za równoznaczne z niedostarczeniem harmonogramu uważa się sytuację, w której 
spośród 50 wybranych przez Zamawiającego właścicieli nieruchomości więcej niż 25 
właścicieli nie otrzymało od Wykonawcy harmonogramu, 

6) w wysokości 300,00 zł za każdy przypadek nieuprzątnięcia miejsca odbioru, gdy 
zanieczyszczenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca na 
uprzątnięcie terenu ma 24 godziny od daty zgłoszenia faktu przez Zamawiającego. 

2. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku niezwłocznego                                 
i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, 
na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 5% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 3 w przypadku odstąpienia od umowy                    
z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

 
§ 10 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny 
postanowienia umowy bądź z innych ważnych przyczyn. Oświadczenie o odstąpieniu 
może być złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach 
stanowiących podstawę odstąpienia. 

2. Istotne naruszenia umowy, o których mowa w ust. 1 obejmują przypadki: 
1) utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania działalności będącej 

przedmiotem niniejszej umowy, o których mowa w § 3 ust 1, 
2) niewykonywanie Przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1-5 przez 

okres dłuższy niż 7 dni. 
3. Innymi ważnymi przyczynami stanowiącymi podstawę do odstąpienia od umowy są: 

1) dokonane zajęcie składników majątku Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie 
umowy, 

2) wszczęcie wobec Wykonawcy postępowania egzekucyjnego w stopniu 
uniemożliwiającym realizację umowy, 

3) ogłoszenie upadku Wykonawcy bądź postawienie Wykonawcy w stan likwidacji. 
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

oraz zawierać uzasadnienie. 
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5. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy jeśli Zamawiający nie wywiązuje 
się z obowiązku zapłaty faktur, w terminie 30 dni od upływu terminu płatności określonego                   
w § 8 ust. 4 niniejszej umowy. 

 
§ 11 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.  
2. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego 

powiadamiania Zamawiającego o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 
2) zmianie danych teleadresowych i numerów kont bankowych, 
3) zmianie osób reprezentujących, 
4) ogłoszeniu upadłości, 
5) ogłoszeniu likwidacji, 
6) zawieszenia działalności, 
7) wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 

 
 

§ 12 
1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające                    

z realizacji Przedmiotu umowy, dla zachowania swojej ważności, wymagają formy 
pisemnej lub elektronicznej. 

2. Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł umowy i jej numer. Za datę otrzymania 
dokumentów, o których mowa w ust. 1, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą 
elektroniczną lub faksem, jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie, 
chyba że postanowienia umowy stanowią inaczej. 

3. Osobami odpowiedzialnymi za koordynowanie działań w celu prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy są: 
1) ze strony Zamawiającego: 

Imię i Nazwisko: ………………………………. 
Adres: ………………………………………….. 
Telefon: ……………………………………….. 
Fax: …………………………………………… 
e-mail: ………………………………………… 

2) ze strony Wykonawcy: 
Imię i Nazwisko: ………………………………. 
Adres: …………………………………………… 
Telefon: ………………………………………… 
Telefon komórkowy: ………………………….. 
Fax: …………………………………………….. 
e-mail: ………………………………………….. 

4. Zmiana danych wskazanych w ust. 3, nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie 
pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

 
§ 13 

Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają 
rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz wszystkie odpowiednie przepisy prawa, 
mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy. 
 

§ 15 
Załącznikiem do niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy, która stanowi jej integralną część. 
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§ 16 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2  egzemplarze  dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                              WYKONAWCA 
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     Załącznik Nr 8 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Zamawiający: Gmina Oleśnica 
Nazwa zamówienia: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oleśnica 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

90.51.10.00-2 Usługi wywozu odpadów 

90.51.13.00-5 Usługi zbierania śmieci 

90.51.20.00-9 Usługi transportu odpadów 

 
I. SZCZEGÓŁOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA: 

1. Liczba mieszkańców wynosi 3375 osób. 

2. Liczba nieruchomości zamieszkałych: 1053. 

3. Liczba nieruchomości niezamieszkałych :  57, z czego 

- nieruchomości, gdzie odpady powstają sezonowo: 26 

- nieruchomości związane z prowadzoną działalnością oraz pozostałe nieruchomości 

niezamieszkałe (np. szkoły, cmentarz): 31. 

4. Powierzchnia gminy Oleśnica wynosi 5338 ha. 

5. Liczba sołectw – 11: Oleśnica, Borzymów, Brody, Bydłowa, Kępie, Pieczonogi, Podlesie, 

Strzelce, Sufczyce, Wojnów, Wólka Oleśnicka. 

6. Na terenie gminy Oleśnica funkcjonuje 1 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, zlokalizowany w Oleśnicy przy ul. Wiejskiej.   

7. Zamawiający umożliwi Wykonawcy w okresie trwania umowy dostęp do wykazu 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

8. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych przeznaczonych do odbioru w ramach 

niniejszego zamówienia (tj. w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31.12.2016 r.) wynosi: 

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 425 Mg 

- odpady komunalne zbierane w sposób selektywny – 115 Mg. 

9. Odpady komunalne odebrane w 2015 r.: 

 

Odpady komunalne odebrane w 2015 r.  

w okresie od stycznia do listopada 2015 r. 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu Masa odpadów 

[Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2,08 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 10,26 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 5,74 

15 01 07 Opakowania ze szkła 39,62 

16 01 03 Zużyte opony 6,50 

20 01 01 Papier i tektura 1,28 

20 01 02  Szkło 2,28 

20 01 39  Tworzywa sztuczne 23,74 

20 02 01 2   Odpady ulegające biodegradacji 2,90 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 326,91 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 7,12 
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20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych 
podgrupach 

43,92 

Razem 472,35 

 

 

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbioru odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, z koszy ulicznych oraz z 
koszy zlokalizowanych przy przystankach autobusowych, na terenie gminy Oleśnica oraz 
ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakład 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., Rzędów 40, 28-142 Tuczępy. 

 
2. Usługa odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Oleśnica obejmuje: 

 
6)  odbiór następujących frakcji odpadów na terenie gminy: 

i) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,  
j) opakowań wielomateriałowych, 
k) papieru i tektury, 
l) szkła, 
m) tworzywa sztucznego, 
n) metali, 
o) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 
p) odpadów zielonych 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy 

7) odbiór odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
zwanego dalej PSZOK, 

8) odbiór przeterminowanych leków zbieranych przez mieszkańców w punkcie zbiórki, 
zlokalizowanym w Ośrodku Zdrowia w Oleśnicy oraz wyposażenie punktu                             
w oznakowany pojemnik przeznaczony do zbierania przeterminowanych leków o 
pojemności min. 50 l, w terminie trzech dni roboczych od podpisania umowy. 

9) odbiór odpadów komunalnych z cmentarza parafialnego, 
10) odbiór odpadów z koszy ulicznych oraz z koszy przy przystankach autobusowych. 

 
 
3. Charakterystyka urządzeń do gromadzenia odpadów na nieruchomościach: 

1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o 
pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l lub w workach o pojemności 80 l, 110 l, 120 l                    
o dowolnym kolorze, w które zobowiązany jest wyposażyć się właściciel 
nieruchomości.  

2) Selektywne odpady komunalne będą zbierane w systemie workowym: 
- żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, 
- niebieski z przeznaczeniem na papier i tekturę, 
- zielony z przeznaczeniem na szkło, 
- brązowy – na odpady ulegające biodegradacji. 

 
4. Częstotliwość odbioru opadów komunalnych. 

Wykonawca zapewnia odbieranie odpadów komunalnych z częstotliwością określoną                   
w przepisach uchwały Nr 167/XXVI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 listopada 2012 r.                  
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów: 
a) Opady zmieszane – raz w miesiącu – bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, 
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b) Opady selektywne: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, metale, szkło, opady ulegające biodegradacji – raz w miesiącu – 
bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, 

c) Leki przeterminowane – z punktu zbiórki tj. Ośrodek Zdrowia w Oleśnicy – po 
zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego (nie częściej niż raz w miesiącu)       
w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia. 

d) Zużyte baterie i akumulatory - z punktu zbiórki tj. Urząd Gminy w Oleśnicy – po 
zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego (nie częściej niż raz w miesiącu)  
w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia. 

e) Odbiór odpadów z cmentarza parafialnego – po zawiadomieniu Wykonawcy przez 
Zamawiającego (nie częściej niż raz w miesiącu) w terminie do 7 dni od daty 
zawiadomienia. 

f) Odbiór odpadów z PSZOK - po zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego 
(nie więcej niż pięć razy w trakcie trwania umowy) w terminie do 7 dni od daty 
zawiadomienia. 
 

III. ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 
 
Wszystkie odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Oleśnica 
Wykonawca zobowiązany będzie przekazać do Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., Rzędów 
40, 28-142 Tuczępy. 
 
IV. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY ODBIERAJĄCEMU 

ODPADY KOMUNALNE  
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych: 
a) w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru, niezależnie od 

warunków atmosferycznych, 
b) pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów 

komunalnych, w sposób wykluczający mieszanie odpadów. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do ciągłej dostawy worków z folii LDPE do selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych frakcji suchej i mokrej  o następujących parametrach: 

 worek w kolorze niebieskim o pojemności 120 l. z nadrukiem „Papier i tektura” o 
grubości min. 0,04 mm, 

 worek w kolorze żółtym o pojemności 120 l. z nadrukiem „Plastik” o grubości min. 
0,04 mm, 

 worek w kolorze zielonym o pojemności 120 l. z nadrukiem „Szkło” o grubości min. 
0,06 mm, 

 worek w kolorze brązowym o pojemności 80 l. z nadrukiem „Odpady ulegające 
biodegradacji” o grubości min. 0,06 mm. 

3. W Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia właścicielom nieruchomości worków,                 
o których mowa w pkt. 2, przy każdym kolejnym odbiorze odpadów selektywnie zebranych, 
w ilości równej liczbie wystawionych w dniu odbioru zapełnionych worków na poszczególne 
frakcje odpadów. W przypadku większego zapotrzebowania na worki do selektywnej 
zbiórki odpadów Wykonawca dostarczy właścicielowi na jego prośbę dodatkowy worek. 

4. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia może zaoferować dostarczenie pojemników 
na odpady zmieszane dla każdej nieruchomości poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji 
w formularzu oferty. Poprzez dostarczenie pojemników na odpady zmieszane dla każdej 
nieruchomości rozumie się dostarczenie pojemników dwukołowych z pokrywą,                    
o pojemności 120 l dla każdej nieruchomości zamieszkałej. Termin dostarczenia 
pojemników: 31.01.2016 r. Ilość dostarczonych pojemników na odpady może ulec zmianie 
w trakcie realizacji zamówienia w związku z powstaniem nowych lub likwidacją 
istniejących nieruchomości. W takim przypadku Wykonawca dostarczy pojemnik                       
w terminie 14 dni od powiadomienia przez Zamawiającego.  
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5. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia 
Ośrodka Zdrowia w Oleśnicy w pojemnik na przeterminowane leki o poj. min. 50 l. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia pojemnika, o którym mowa w pkt. 5,                   
w terminie trzech dni roboczych od podpisania umowy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania wszystkich przeterminowanych leków 
zbieranych w punkcie zbiórki przeterminowanych leków zlokalizowanym w Ośrodku 
Zdrowia w Oleśnicy. 

8. W przypadku nieodebrania z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, 
Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady w ciągu 24 godzin od otrzymania 
zawiadomienia e-mailem lub telefonicznie od Zamawiającego. 

9. Wykonawcę obowiązuje: 
a) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi 

odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, 
b) zabezpieczenie przewożonych odpadów komunalnych przed wysypaniem w trakcie 

transportu, w przypadku wysypania Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego 
uprzątnięcia odpadów komunalnych oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam, 
itd.)., 

c) zabezpieczenie przed osobami trzecimi możliwości pobrania transportowanych 
przeterminowanych leków z punktu zbiórki przeterminowanych leków, 

d) bezpieczne pobranie z punktu zbiórki przeterminowanych leków i transportowanie 
przeterminowanych leków. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do 
zbierania odpadów należących do właścicieli nieruchomości, powstałych w związku                  
z realizacją przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu odbierania odpadów,                
z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów odpadów oraz wymagań określonych                   
w uchwale wskazanej w pkt. II.4, w szczególności biorąc pod uwagę, iż odbiór odpadów 
nie może następować w dni ustawowo wolne od pracy oraz przedstawić go do 
uzgodnienia Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. 

12. Harmonogram powinien odpowiadać następującym wytycznym: 
a) powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie 

zorientowanie się co do konkretnych dat odbierania odpadów komunalnych , jak też 
regularności i powtarzalności odbierania odpadów komunalnych poszczególnych 
rodzajów; 

b) nie powinien zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje związane                             
z wykonywaniem zamówienia, w szczególności reklam, itp.; 

c) powinien wskazywać na daty odbierania poszczególnych rodzajów odpadów                           
z nieruchomości. 

13. Harmonogram co do treści i formy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje harmonogram lub przedstawi uwagi do niego w terminie 2 dni 
od jego otrzymania. Wykonawca w terminie 2 dni wprowadzi uwagi Zamawiającego oraz 
przedstawi go do ponownej akceptacji. Zaakceptowany harmonogram Zamawiający 
niezwłocznie przekaże Wykonawcy. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania jednego egzemplarza harmonogramu 
wszystkim właścicielom nieruchomości na co najmniej dwa dni przed pierwszą zbiórką              
w m-cu styczniu. 

15. Wszelkie zmiany harmonogramu w okresie trwania umowy wymagają uzgodnienia              
z Zamawiającym.  

16. Wykonawca jest zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu do 10 każdego miesiąca  
faktury wraz z kartami przekazania odpadów za m-c poprzedni. 

17. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia jest zobowiązany: 
1) posiadać bazę magazynowo – transportową, do której ma tytuł prawny, usytuowaną                  

w gminie Oleśnica lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granic, która jest 
wyposażona: 
a) w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, 
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b) w pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych 
osób, 

c) punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, 
d) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności z pkt c i d nie są 

wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy 
magazynowo-transportowej, 

2) posiadać co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych 
odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania 
selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do 
odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; wszystkie pojazdy muszą być 
oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem 
telefonu Wykonawcy.  

18. Wykonawca powinien zapewnić spełnianie przez pojazdy następujących wymagań:  
a) pojazdy muszą być zabezpieczone przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych 

odpadów, 
b) pojazdy muszą być  wyposażone w system monitoringu rejestrującego trasę odbioru 

odpadów – GPS i kamery, umożliwiającego trwałe zapisywanie (przez co najmniej 
10 godzin pracy), przechowywanie i odczytywanie danych, 

c) zarejestrowany obraz winien być ciągły w czasie i trwać od wyjazdu samochodu z 
bazy do punktu przekazania odpadów – ZGOK Rzędów oraz posiadać numer 
rejestracyjny pojazdu  i czasomierz.   

d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość podglądu do rejestratorów GPS oraz kamer.  
19. Wykonawca zobowiązany jest dostosować wielkość i rodzaj pojazdów odbierających 

odpady do parametrów dróg, tj. szerokości itp. 
20. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu 

nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym do 
sprawdzania (losowo) worków na odpady selektywne pod kątem rzetelności segregacji 
odpadów przez mieszkańców - z co najmniej 5%  gospodarstw domowych. W przypadku 
stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie 
segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne i niezwłocznie (tj. w terminie do 3 dni roboczych) powiadamia o tym 
fakcie - pisemnie lub drogą elektroniczną – Zamawiającego. Do w/w informacji 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumentację fotograficzną lub nagranie z 
urządzenia, o którym mowa w pkt. 18b. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, 
jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. 
zdarzenia. 

21. W razie awarii pojazdu, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pojazdu 
zastępczego w dniu wykonywania usługi. 
 

 
 
 
 

 
 


