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Wiślica, dnia 09.12.2014 roku 
Znak sprawy: OR.271.16.2014 
 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.16.2014 
Nazwa zadania: Odbiór i transport  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Wiślica. 
 
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
 
Nazwa zamawiającego: Gmina Wiślica 
Adres zamawiającego: Okopowa 8 
Kod Miejscowość:  28-160 Wiślica 
Telefon:  41 36 90 900 
Faks:  41 36 90 901 lub 41 3792128 
Adres strony internetowej:  www.ug.wislica.pl 
Adres poczty elektronicznej:  urzad@ug.wislica.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00 
 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm) takŜe wydane na 
podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego 
zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 
1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 282 poz. 1692), 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzaleŜniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi publikacji Unii europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1735). 

 
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

poniŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 

- 46 Prawa zamówień publicznych. 
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia:  
1) Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych regionu 5 w Rzędowie stałych odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Wiślica. 
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i transportu całej ilości odpadów komunalnych 
przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w tym: 
a) zmieszane odpady komunalne, 
b) papieru i tektury, 
c) szkła, 
d)tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, 
e)odpadów ulegających biodegradacji, 
f)odpadów wielogabarytowych, 
g) zuŜytych baterii i akumulatorów, zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
h) zuŜytych opon, 
i) odpady budowlane i rozbiórkowe,  
j) tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach 
ochrony roślin, chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), 
k) przeterminowanych leków. 
 
2)  Odpady gromadzone będą w pojemnikach lub workach.  
2.1) Pojemniki zapewni Właściciel nieruchomości  
- Rodzaje pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych: 
a) 1201. 
b) 240 l. 
c) 11001. 
d) KP7. 
 
2.2) Worki do selektywnej i zmieszanej zbiórki odpadów zapewnia Wykonawca. 
- Charakterystyka worków do selektywnej i zmieszanej zbiórki odpadów: 
- materiał - folia polietylenowa LDPE, HDPE lub równowaŜnego materiału o grubości 
zapewniającej wytrzymałość tj. co najmniej 60 mikronów, 
- pojemność - 120 dm3, 
- kolor – niebieski z przeznaczeniem na makulaturę i papier, 
- kolor – Ŝółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,  
- kolor – brązowy z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, 
- kolor – zielony z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane, 
- kolor – czarny z przeznaczeniem na odpady zmieszane 
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     2.3) Szacowana roczna ilość worków: 
     - kolor niebieski – 18856 szt. 
     - kolor Ŝółty – 18856 szt. 
.    - kolor zielony  – 18856 szt. 
     - kolor brązowy – 508 szt 
     - kolor czarny – 19756 szt. 

3. Wykonawca, po podpisaniu umowy a przed pierwszym odbiorem odpadów winien dostarczyć 
właścicielowi nieruchomości w przypadku: 
- odpadów zmieszanych – 3 worki czarne, 
- odpadów segregowanych 12 worków po 3 worki z kaŜdego koloru tj. Ŝółty, niebieski, zielony, 
brązowy; 

      Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednie rodzaje worków do nieruchomości na 
podstawie list dostarczonych przez Zamawiającego w zaleŜności od rodzaju oddawanych 
odpadów, oraz dostarczy do Urzędu Gminy Wiślica rezerwowe worki po 100 szt. kaŜdego koloru 
tj. Ŝółty, niebieski, zielony, brązowy. Wykaz nieruchomości Zamawiający przekaŜe Wykonawcy 
do 31.12.2014 r., pierwszy zestaw worków zostanie dostarczony właścicielom nieruchomości 
przez wykonawcę w terminie od 02.01.2015 r. do 05.01.2015 r. 

3.1 Wykonawca odbierając odpady zmieszane i  segregowane,   zobowiązany jest jednocześnie 
dostarczać kolejne worki właścicielom nieruchomości zamieszkałych w kolorze i ilości 
odpowiadającej, co najmniej ilości odebranych worków. 
  
3.2 Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego wyposaŜy nieodpłatnie wskazane miejsce w 
pojemniki o pojemności od 1000 l do 1500 l (dzwony), przeznaczone do gromadzenia odpadów 
selektywnych oznakowane kolorami takimi jak worki przeznaczone do selektywnej zbiórki – nie 
mniej niŜ  - 3 szt. pojemników.  
 
4. Szczegółowe dane dotyczące liczby budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych i liczba 
mieszkańców gminy Wiślica: 
4.1 W skład Gminy Wiślica wchodzą następujące miejscowości: Brzezie, Chotel Czerwony, 
Gluzy ,Gorysławice ,Górki , Hołudza , Jurków , Kobylniki , Koniecmosty, Kuchary , Łatanice, 
Ostrów , Sielec , Skorocice , Skotniki Dolne , Skotniki Górne , Szczerbaków , Szczytniki , 
Wawrowice , Wiślica.  

a) Powierzchnia Gminy wynosi 10058 ha.  
b) Liczba mieszkańców: 
- Liczba mieszkańców Gminy Wiślica  zameldowanych na pobyt stały i czasowy, według stanu 
na dzień 08.12.2014r. wynosi 5817 mieszkańców. 
- Liczba mieszkańców na dzień 08.12.2014  zgodnie ze złoŜonymi deklaracjami na terenie 
Gminy Wiślica zamieszkuje 4273 mieszkańców. 
c) Liczba gospodarstw domowych na dzień 08.12.2014  zgodnie ze złoŜonymi deklaracjami na 
terenie Gminy Wiślica wynosi w zabudowie:                                
 - jednorodzinnej 1455 gospodarstw,  
 - wielorodzinnej  9 gospodarstw. 
d) Orientacyjna długość dróg na terenie gminy przy których znajdują się nieruchomości  
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zamieszkałe z których będą odbierane odpady komunalne wynosi około 130 km. 
 
5. ZABUDOWA JEDNORODZINNA I WIELORODZINNA 
Na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej obowiązywał będzie system mieszany 
workowo - pojemnikowy oraz pojemnikowo - kontenerowy  zbiórki odpadów komunalnych. 
a) Zmieszane odpady komunalne  
Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w systemie workowo-pojemnikowym oraz 
pojemnikowo – kontenerowym . Pojemniki do gromadzenia odpadów zapewni właściciel 
nieruchomości i wystawi je przed posesję w dniu odbioru odpadów komunalnych.Worki do 
odbioru zmieszanych odpadów komunalnych zapewnia Wykonawca. Charakterystyka worków 
przedstawiona jest w dziale III, pkt 2, ppkt 2.2) SIWZ. Liczbę gospodarstw jednorodzinnych i 
wielorodzinnych podano w dziale III, pkt 4, ppkt c SIWZ. Częstotliwość wywozu przez 
Wykonawcę odpadów zmieszanych - co najmniej raz na  miesiąc od poniedziałku do piątku w 
godz 700-1800.  
b) selektywnie zbierane odpady komunalne  
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej 
będzie się odbywa w systemie workowo-pojemnikowym oraz pojemnikowo - kontenerowym  .  
Worki do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych zapewnia Wykonawca. 
Charakterystyka worków przedstawiona jest w dziale III, pkt 2, ppkt 2.2) SIWZ.  
Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie - co 
najmniej raz na 2 miesiące od poniedziałku do piątku w godz 700-1800.  
c) odpady „ biodegradowalne”  
Zbiórka odpadów biodegradowalnych będzie odbywać się w systemie workowym -
pojemnikowym.  
Worki do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych zapewnia Wykonawca. 
Charakterystyka worków przedstawiona jest w dziale III, pkt 2, ppkt 2.2) SIWZ.  
Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych - co najmniej raz 2 na 
miesiące od poniedziałku do piątku w godz 700-1800.  
 d) odpady wielkogabarytowe i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny  
Odbiór odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego będzie się odbywa poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez 
właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą 
szczegółowych terminach. 
Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę - dwa razy w roku.  
e) odpady budowlane 
Odpady budowlane oraz rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót 
budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłaszania zamiaru prowadzenia 
robót do właściwego organu administracji Wykonawca odbierać będzie  z gminnego punktu 
zbiórki odpadów budowlanych od potrzeby na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego. 
 
Odpay budowlane powstałe  w wynkiu budowy wymagającej zgłoszenia  lub pozwolenia  na 
budowę nie są przedmiotem niniejszego zamówienia i odbywać się będzie w oparciu o 
indywidualne umowy cywilno-prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace 
remontowo-budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami a uprawnionymi 
do odbioru odpadów przedsiębiorcami. 
f) odpady niebezpieczne typu leki, baterie  
Będą odbierane w dotychczasowo funkcjonujących punktach stacjonarnych (wykaz punktów 
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zostanie przekazany Wykonawcy) Pojemniki do selektywnego zbierania przeterminowanych 
leków i  na zuŜyte baterie, zaopatrzone w małe otwory wrzutowe, dostarczy Wykonawca w ilości 
co najmniej 10 sztuk. Wykonawca zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia 
pojemników i odbierać odpady w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to przepełnienia 
tych pojemników. 
 
6. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości 
zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem 
wywozu. Wykonawca jest obowiązany do przedstawienia harmonogramu wywozu odpadów w 
ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy i do doręczenia w jednym egzemplarzu  do właścicieli 
nieruchomości wraz  z dostarczeniem pierwszego zestawu worków. Wszelkie zmiany 
harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany do 
dostarczenia zmienionych harmonogramów do kaŜdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów 
komunalnych. 
 
7. Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia i obsługi mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych który będzie przemieszczał się po wszystkich miejscowościach gminy 
Wiślica według wcześniej podanej do publicznej wiadomości trasie od godz. 12.00 do 17.00, oraz 
harmonogramie terminów. Właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wiślica 
będą mogli przekazywać zuŜyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady zielone i 
biodegradowalne, popiół, chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin), 
zuŜyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, metale, opony, tekstylia, meble i odpady 
wielogabarytowe, przeterminowane lekarstwa oraz z pozostałe odpady wysegregowane 
pochodzące z gospodarstw domowych. Odbiór odpadów będzie się odbywał 2 razy w roku.  
 
8. Obowiązkiem Wykonawcy będzie równieŜ posprzątanie miejsca wokół ww. pojemników w 
przypadku wysypania odpadów komunalnych podczas załadunku, gdy zajdzie taka potrzeba, 
między innymi poprzez zabranie dostawionych przy pojemnikach worków z niesegregowanymi 
(zmieszanymi) odpadami komunalnymi. 
 
9. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela nieruchomości 
obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich 
niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne 
i niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego, nie później niŜ w ciągu 3 dni. Do 
informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację filmową lub zdjęciową 
umoŜliwiającą identyfikację nieruchomości z rejestracją daty i godziny. Wykaz nieruchomości 
prowadzących selektywne zbieranie odpadów komunalnych Zamawiający przekaŜe Wykonawcy 
do 31.12. 2014 r. 
 
10. Wykonawca jest zobowiązany do waŜenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na 
legalizowanej wadze i przekazywania dokumentacji pomiarów Zamawiającemu w okresach 
miesięcznych Wykonawca jest zobowiązany do bieŜącego prowadzenia ilościowej i jakościowej 
ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach i przekazywania kopii dokumentacji Zamawiającemu. 
 
11. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia przepisów 
prawa, w szczególności takich jak: 
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      - terminowego i właściwego prowadzenia pełnej dokumentacji wymaganej obowiązującymi w 
danym czasie przepisami prawa, odzwierciedleniem której będą kwartalne sprawozdania 
sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.). Sprawozdanie naleŜy przekazać 
na obowiązującym druku w formie elektronicznej na adres urząd@ug.wislica.pl i papierowej na 
adres Urząd Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica w ustawowym terminie. 
- w celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu o którym mowa wyŜej Zamawiający 
zobowiązuje Wykonawcę do okazania na Ŝądanie dokumentów sporządzanych na potrzeby 
ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągniecie określonych poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego uŜycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 
- ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672 z 
późn. zm),  
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), 
ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 
2013 r. poz. 1399 z późn. zm.),  
- ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r., nr 152 poz. 897 z późn. zm.),  
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z 
późn. zm), ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1155 z późn. zm.),  
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r., Nr 79, poz. 666 
z późn. zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2012r., poz. 145 z późn. 
zm.),  
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009r., nr 104 poz. 868 z 
późn. zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2010r., nr 249 poz. 1673 z 
późn. zm.),  
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz 
wzorów formularzy słuŜących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o 
odpadach (Dz. U. 2010r., nr 249 poz. 1674 z późn. zm.), 
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. 2001r., nr 112 poz. 1206 z późn. zm.),  
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego uŜycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 
komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645 z późn. zm.),  
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o 
odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z 
zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630 z późn. zm.),  
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz 
sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676 z późn. 
zm.) , 
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych 
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 
2013r. poz. 122 z późn. zm.), 
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- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012r. w sprawie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r. poz. 1052 z 
późn. zm.); 
- uchwała nr XXVI/224/2012 Rady Gminy Wiślica z 30 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiślica, 
- uchwała nr XXVI/223/2012 Rady Gminy Wiślica z 30 listopada 2012 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

      - uchwała nr XXI/360/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w 
sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-
2018,                                                                                                                                                     
- uchwała nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w 
sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami komunalnymi dla województwa 
świętokrzyskiego”  2012-2018, oraz innymi aktami prawnymi i wytycznymi obowiązującymi w 
trakcie realizacji zamówienia, w tym aktami zmieniającymi w/w przepisy prawne. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania odebranych ze wszystkich nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych ZGOK Sp. z o.o. 
w Rzędowie. W przypadku wystąpienia postoju lub awarii instalacji regionalnej Wykonawca 
przekazuje odpady komunalne do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi Regionu 5 
zgodnie z obowiązującą Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Odpady mają być 
bezpośrednio w tym samym dniu przekazane do RIPOK w Rzędowie. 
 
13. Wykonawca ma obowiązek dokonania odbioru i transportu odpadów, równieŜ w 
przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z 
powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów, warunków terenowych i pogodowych itp., w 
takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji 
zamówienia. Przed złoŜeniem oferty zaleca się by Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie 
w celu zapoznania się z topografią i specyfiką terenu Gminy Wiślica. 
 
14.Wykonawca powinien zapewnić odbiór z punktów trudno dostępnych poprzez 
zorganizowanie odpowiednich środków transportu które taki odbiór umoŜliwi ą. 
 
15. W dniu odbioru odpadów zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy nie 
mogą być zbierane odpady pochodzące od firm, przedsiębiorców i innych podmiotów nie 
objętych systemem zbiórki odpadów. 
 
16. Wykonawca ma obowiązek odebrania pojemników lub worków z odpadami wystawionymi 
przed posesją. 
 
17. Wykonawca jest obowiązany do realizacji „reklamacji” (nieodebranie z nieruchomości 
odpadów zgodnie z harmonogramem,) w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia             
e-mailem lub telefonicznie od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji naleŜy niezwłocznie 
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potwierdzić na e-mail Zamawiającego lub telefonicznie. 
 
18. Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady równieŜ z nowo powstałych nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Wiślica. 
 
19.Wykonawca obowiązany jest prowadzić dokumentację związaną z realizacją zamawianej 
usługi, obejmującą: 
a) prowadzenie ewidencji odpadów w zakresie wymaganym dla podmiotu (przedsiębiorcy) 
prowadzącego transport odpadów, zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach, 
b) prowadzenie sprawozdań podmiotu (przedsiębiorcy) odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości, zgodnie z przepisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach oraz Ustawy o odpadach i według obowiązującego wzoru takich sprawozdań, 
c) inne obowiązki sprawozdawcze wskazane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, 
d) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu najpóźniej wraz z 
fakturą za dany okres rozliczeniowy kart przekazania odpadów do RIPOK, lub w przypadku jej 
awarii wskazanej w Planie instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu piątego, 
zgodnie z obowiązującymi wzorami w przepisach wykonawczych w sprawie wzorów.  
e) Wykonawca jest zobowiązany do bieŜącego przekazywania informacji dotyczącej adresów 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub na których powstały odpady komunalne, 
a których adresy nie są ujęte w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego. 
f) na Ŝądanie Zamawiającego niezwłoczne - jednak nie później niŜ w terminie 3 dni roboczych od 
dnia otrzymania Ŝądania - przekazywanie danych dotyczących realizacji umowy oraz okazanie i 
przekazanie uwierzytelnionych kopii wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie 
przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami 
prawa; 
g) Informacje, o których mowa powyŜej Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w formie 
papierowej. 
 
20. JeŜeli podczas odbierania odpadów komunalnych dojdzie z winy Wykonawcy do 
uszkodzenia lub zniszczenia pojemników na odpady, Wykonawca dostarczy na własny koszt 
nowe pojemniki właścicielom nieruchomości. Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób 
trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność  ponosi Wykonawca. 
 
21. Ilość odpadów odebranych z terenu gminy Wiślica na podstawie sprawozdań składanych 
przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych w latach 
2013 - 2014 wynosiła: 
 
22.1) Rodzaj oraz ilość odpadów w 2013 r.(w tonach): 
a) Zmieszane odpady komunalne – 261,5 
b) Szkło - 50,4 
c) Plastik(tworzywa sztuczne) - 82,8 
d) Odpady wielkogabarytowe- 2,6 
e) Baterie i akumulatory – 0,9 
f) ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 0,7 
g) Urządzenia zawierające freony – 0,5 
h) ZuŜyte opony – 1,2 
i) Leki – 0,08 
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j) Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne 
niŜ wymienione w 19 12 11 – 119,8 
 
22.2) Rodzaj oraz ilość odpadów za trzy kwartały w 2014 r.(w tonach): 
a) Zmieszane odpady komunalne – 158,40 
b) Szkło – 53,33 
c) Plastik(tworzywa sztuczne) – 41,39 
d) Opakowania z papieru i tektury – 0,43 
e) Opakowania z metali – 0,72  
f) Odpady wielkogabarytowe- 1,34 
g) ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 0,23 
h) ZuŜyte opony – 2,74 
i) Leki – 0,02 
j) Inne odpady nieulegające biodegradacji – 25,19 
k) Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów 
inne niŜ wymienione w 19 12 11 – 89,37 
 
Uwaga!!! 
Ilość wytworzonych i odebranych z terenu gminy Wiślica odpadów nie jest zaleŜna od 
Zamawiającego. Podane wyŜej ilości odpadów naleŜy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy 
nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia czy odszkodowania za osiągnięcie innych 
wielkości. 
 
23. Wymagania dla bazy magazynowo-transportowej: 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
23.1 Wykonawca jest obowiązany do realizacji zamówienia w sposób zapewniający osiągnięcie 
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego uŜycia i odzysku innymi 
metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), 

  
Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 
90511000-2 Usługi wywozu odpadów  
90512000-9 Usługi transportu odpadów 
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 
90500000-2-Usługi związane z odpadami 
 
3. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych 
 
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 
 
5. Zamawiający dopuszcza moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie 
więcej niŜ 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego 
rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe określone w przedmiocie zamówienia, zgodne z 
przedmiotem zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust.1. pkt. 6) 
ustawy- Pzp. 
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6. Informacja na temat moŜliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia 
podwykonawcom: 

1) Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom. W 
takim przypadku zobowiązany jest do: wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, 
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

2) Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, które wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) 
podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje 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.  

3) JeŜeli 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, iŜ proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niŜ wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia 

4) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
części zamówienia. 

 
7. Wymagania stawiane wykonawcy: 
7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 
jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  
7.2 Wymagana jest naleŜyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  
7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  
7.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  
7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę 
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  
 
 
8. Wymagania organizacyjne 
- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dn. 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (DZ. U. z 2013 r. poz. 122 z późn. zm.), 
- Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznego przesłania danych pochodzących z    
monitoringu przebiegu trasy pojazdów transportujących odpady, 
- Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania na wskazanym przez Zamawiającego       
stanowisku komputerowym w siedzibie zamawiającego oprogramowania pozwalającego na 
bieŜący odczyt monitoringu bazującego na pozycjonowaniu satelitarnym. 
- Dane o połoŜeniu pojazdów pochodzące z monitoringu powinny być przechowywane w 
siedzibie Wykonawcy przez okres 5 lat od dnia ich zapisania, 
- Wykonawca powinien posiadać oprogramowanie oraz odpowiednie licencje umoŜliwiające 
odczyt, prezentację i weryfikację przechowywanych danych oraz udostępnić je na kaŜde Ŝądanie 
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Zamawiającego ,a takŜe organom kontroli, 
 
9. Wymagania dot. gwarancji 
Nie dotyczy 
 
IV. Termin wykonania zamówienia 
wymagany termin wykonania zamówienia od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.  
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania 
specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja) 
a) zezwolenia na transport odpadów lub odpowiedni wpis do rejestru zgodnie z art. 233 ust. 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21 z późn. zm.);  
b) zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zuŜyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; 
c) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wiślica;  
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złoŜone 
przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie- Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz 
dokumenty 
 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złoŜone 
przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie- Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złoŜone 
przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie- Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złoŜone 
przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie- Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 
2. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w 
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował tymi 
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
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zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
wykonania zamówienia. 
3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt. 2, odpowiada 
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba Ŝe za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
4. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu   weryfikowanie 
zdolności wykonawcy do naleŜytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy 
nie wykaŜą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału 
w postępowaniu. 
5. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 
6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uwaŜa się za odrzuconą. 
 
7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli: 

1) jest niezgodną z ustawą. 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 
3) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
4) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
5) została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny. 
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień 
publicznych 

8) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów, 
 
8. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złoŜone 
przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty. 
 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – Załącznik Nr 1 do 
SIWZ  
A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa 
zamówień publicznych - Załącznik Nr 2 do SIWZ 
A.3) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych - 
parafowany przez wykonawcę - Załącznik Nr 4 do SIWZ 
A.4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających 
ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
 
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące 
dokumenty: 
B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
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gospodarczej, jeŜeli 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, wystawione 
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
 
B.2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z 
art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych- Załącznik Nr 3 do SIWZ. 
 
C. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
pkt. 1) do 3) ustawy Pzp, naleŜy złoŜyć następujące dokumenty: 
 
C.1) Potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności. Potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności. 
Wykonawca winien posiadać: 
a) zezwolenia na transport odpadów lub odpowiedni wpis do rejestru zgodnie z art. 233 ust. 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21 z późn. zm.);  
b) zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zuŜyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; 
c) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wiślica;  
 
D. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w  art. 22 
ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, naleŜy złoŜyć następujące dokumenty: 
Zamawiający nie wymaga dokumentów   
 
E. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
 
E.1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.B.1), C.1) składa dokument lub 
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
2) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. C.1) składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, Ŝe 
posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  
 
E.2) JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w pkt. „E.1)", zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŜe osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złoŜone 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 - wystawionych nie wcześniej niŜ w terminach określonych w pkt. „E.1)". 
 
E.3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę mającego 
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siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŜe 
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 przedłoŜonego dokumentu. 
 
F. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: 
 
F.1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w 
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
F.2) Stosowne pełnomocnictwo / upowaŜnienie wymaga podpisu prawnie upowaŜnionych 
przedstawicieli kaŜdego z wykonawców występujących wspólnie - naleŜy załączyć do oferty. 
Pełnomocnictwo naleŜy złoŜyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 
F.3) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt A.3), B.1), B.2), 
dla kaŜdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 
 
G. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym w 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty naleŜy dołączyć 
następujące dokumenty: 
Zamawiający nie wymaga dokumentów  
 
H. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 
 
H.1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do 
podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 
H.2) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane 
przez upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego 
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
H.3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski.. 
H.4) Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
H.5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. H.6), kopie dokumentów dotyczących kaŜdego z 
tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 
H.6) JeŜeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C i D polega na 
zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
zobowiązany jest wykazać, Ŝe w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złoŜenie razem z ofertą dokumentów 
wymienionych w pkt. A.3) oraz pkt. od B.1) B.2)dotyczących kaŜdego z tych podmiotów. 
H.7) JeŜeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C i D polega na 
zasobach innych podmiotów w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych 
podmiotów w stopniu niezbędnym dla naleŜytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy 
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów 
do oferty naleŜy dołączyć dokumenty dotyczące: 
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- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia, 
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 
 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami  
1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 
przekazują pisemnie. Pisma do zamawiającego naleŜy kierować na: 

Gmina Wiślica 
Ul. Okopowa 8 
28-160 Wiślica. 

. 
2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z wykonawcami: 
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu: 41 3792128 lub 41 
36 90 901 
b) Zamawiający dopuszcza moŜliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty 
elektronicznej: urzad@ug.wislica.pl 
3) W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne zamawiający moŜe się zwrócić o 
ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszej specyfikacji sposobów. 
 
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
 
1) Osobą ze strony zamawiającego upowaŜnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
- Marek Gaweł tel. (41)  3690903 - w sprawach proceduralnych: 
- Marcin Sadowski  tel. (41) 3690905 - w sprawach merytorycznych: 
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 
2) Osobą ze strony zamawiającego upowaŜnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą 
elektroniczną jest: Marek Gaweł tel. (41)  3690903 
 
3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
1) wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim 
wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niŜ na 
2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeŜeniem pkt.2). 
2) JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niŜ do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) terminu 
składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień lub 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym 
mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający moŜe pozostawić wniosek o wyjaśnienie 
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treści specyfikacji bez rozpoznania. 
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania 
źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej  ug.wislica.pl    
5) Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania. 
6)  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 
 
4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert 
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany 
terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej ug.wislica.pl   
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
równieŜ pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i będą wiąŜące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i 
zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu 
terminowi. 
4) JeŜeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
zamawiający moŜe przedłuŜyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian 
w ofertach, jeŜeli będzie to niezbędne. 
5) JeŜeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia 
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłuŜając jednocześnie termin 
składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeŜeli spełnione zostaną 
przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. 
6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie 
głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację 
o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej ug.wislica.pl   
 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium  
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 1 800,00 zł (słownie: 
jeden tysiąc osiemset zł.) 
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniŜej, formie: 
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:  

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/Wiślica 

nr rachunku: 37 8480 0004 2002 0060 0284 0005 z adnotacją wadium - Odbiór i transport  
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w 
Gminie Wiślica - Znak sprawy OR.271.16.2014 

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, z tym, Ŝe zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pienięŜnym, 

3) w gwarancjach bankowych,  

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych  
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5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 
2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie do 17.12.2014 r. do godz 08:00, 
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 
Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/ Wiślica, nr rachunku: nr rachunku 37 84800004 2002 
0060 0284 0005 z adnotacją: wadium na - Odbiór i transport  odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Wiślica - Znak 
sprawy OR.271.16.2014 
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
6. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pienięŜnego przyjmuje się termin uznania na 
rachunku zamawiającego nie później niŜ do 17.12.2014 r. do godz. 08:00, 
7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wskazany przez wykonawcę. 
8. Wadium wniesione w formie innej niŜ pieniądz naleŜy złoŜyć w formie oryginału, razem z 
ofertą w osobnej kopercie. 
9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać 
stwierdzenie, Ŝe na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty 
wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego 
bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeŜeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 
10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form 
wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać 
będzie odrzuceniu. 
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze 
najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 
12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 
13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 
niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie wykonawcy. 
15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 
45 i 46 Prawa zamówień publicznych. 
 
IX. Termin zwi ązania ofertą 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
tj. od dnia  17.12.2014 rok. 
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 
zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 
4. Wykonawca moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 
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zamawiającego. 

5. JeŜeli przedłuŜenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŜenia dotyczy jedynie 
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Przygotowanie oferty: 
1) Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
czytelnym. 
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z 
aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 
4) Oferta podpisana przez upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 
podpisującej ofertę. 
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
moŜliwości dekompletacji zawartości oferty. 
9) Wykonawca moŜe zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim przypadku 
zobowiązany jest wykazać, iŜ zastrzeŜone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a 
takŜe wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy 
przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca 
nie moŜe zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych 
w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
 

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 
gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne): 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / 
upowaŜnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, 
podpisane przez prawnie upowaŜnionych przedstawicieli kaŜdego z wykonawców występujących 
wspólnie naleŜy załączyć do oferty. 
3) Oferta winna być podpisana przez kaŜdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez 
upowaŜnionego przedstawiciela. 
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
5) JeŜeli oferta wspólna złoŜona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w 
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający 
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zaŜąda w wyznaczonym terminie złoŜenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, 
podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie moŜe 
być krótszy niŜ termin realizacji zamówienia. 
6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VI „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie 
mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu" pkt. F w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty 
wspólnej. 

 
 

3. Sposób zaadresowania oferty: 

1) Obowiązkiem wykonawcy jest złoŜenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie 
poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert 
(nieprzejrzysta, zamknięta koperta)  

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na 
adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem 
wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

  

„Oferta na - Odbiór i transport  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Wiślica - Znak sprawy OR.271.16.2014" 

nie otwierać przed 17.12.2014 r., do godz.08:10" 
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienaleŜytego 

oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 
4. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i 

oceny ofert: 

1) Zamawiający moŜe wezwać wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub 
potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 
wymagań określonych przez zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeŜeli spełnione 
zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych 

Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane 
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie 
później niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

- Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, 
usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego w odpowiedzi 
na ww. wezwanie moŜe skutkować zatrzymaniem wadium wraz odsetkami na mocy art. 
46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych. 

2) W toku badania i oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złoŜonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających:  

a. spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu 

b. spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 
określonych przez zamawiającego 
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3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w 
ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu. 

5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym 
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

6) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złoŜył wyjaśnień lub, jeŜeli 
dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, Ŝe oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku 
do przedmiotu zamówienia. 

7) Zamawiający moŜe zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących 
powiązań w zakresie grupy kapitałowej istniejących między wykonawcami, w celu 
ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. NiezłoŜenie wyjaśnień 
spowoduje wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

 
5. Tajemnica przedsiębiorstwa: 
1) jeŜeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone 
klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ-TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie 
dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno), 
2) zastrzeŜenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie. 
 
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty naleŜy składać do dnia:17.12.2014 r. do godz.08:00  w siedzibie zamawiającego 
Urząd Gminy Wi ślica 
Ulica Okopowa 8 
28-160 Wiślica 
Pokój nr 9 – I piętro, sekretariat 
2. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 

3. Oferty zostaną otwarte dnia:17.12.2014 r., o godz. 08:10 w siedzibie zamawiającego 
Urząd Gminy Wi ślica 
Ulica Okopowa 8 
28-160 Wiślica 
Pokój nr 13 – I piętro 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
- cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem naleŜnego podatku VAT - jeŜeli występuje. 
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- cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 
- cena moŜe być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 
- cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty (związania ofertą). 
- cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia naleŜy przedstawić w „Formularzu ofertowym" 
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeŜeli: 
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
1.2. oferta została złoŜona, w określonym przez zamawiającego terminie, 
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.   
1.4. wniesiono poprawnie wadium, 
 
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryterium. 
3. Za parametry najkorzystniejsze w kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów 
ustaloną w poniŜszym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do 
parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych 
kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria 
oceny ofert przedstawione poniŜej 
 
Lp  Nazwa 

kryteriu
m 

Waga 
kryterium  

Szczegółowy opis, 
wzór 

uwagi 

1 cena 100 Cena oferty najniŜsza 
wśród ofert 
nieodrzuconych/ cena 
oferty rozpatrywanej 
x 100= wynik 

Oferta z najniŜszą ceną 
otrzyma 100 punktów. 
Liczba punktów 
pozostałych ofert 
zostanie obliczona wg. 
wzoru. 

 
5. Oferta wypełniająca w najwyŜszym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma 
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania 
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba 
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.  
6. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba 
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, 
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja 
zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyŜszą ilość 
punktów. 
7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
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podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej 
w niej ceny naleŜny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie 
zamówienia przepisami prawa. 
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za waŜne, 

 
 
XIV. Informacja o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę. 
2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców 
podając w szczególności: 
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej 
wyboru, a takŜe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz z 
punktacją przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeŜeli takie będzie miało 
miejsce,  
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeŜeli takie będzie miało miejsce. 
4) termin po upływie, którego moŜliwe będzie zawarcie umowy. 
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
1) zamieszczone w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 
ogłoszeń, 
2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego - www.ug.wislica.pl 
5. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający 
zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert 
2) złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania 
ofert 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
5. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na 
wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu 
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje 
ten sam przedmiot zamówienia. 
6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeŜeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 
2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeŜeli zostało ono przesłane pisemnie, 
3) w przypadku gdy, w postępowaniu złoŜona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono 
Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy, moŜliwe jest zawarcie umowy przed 
upływem ww. terminów. 
7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 
8. W przypadku, gdy okaŜe się, Ŝe wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał 
się od zawarcia umowy zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ŝe zachodzi jedna z 
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przesłanek uniewaŜnienia postępowania. 
 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy  
1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz danych zawartych w ofercie. 
2. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi - Załącznik Nr 5 do 
SIWZ  
 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu 
przysługują wykonawcom, a takŜe innym podmiotom, jeŜeli mają lub miały interes w 
uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki 
ochrony prawnej przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę organizacji 
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych. 

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

4. W przypadku: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca moŜe w terminie 
przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku 
uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona 
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców. 

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

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeŜeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 
2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeŜeli zostało ono przesłane pisemnie, 
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7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej zamawiającego – ug.wislica.pl  

8. Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

9. JeŜeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o 
wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niŜ w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia. 
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeŜeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
waŜnego kwalifikowanego certyfikatu. 

11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. Przesłanie kopii odwołania moŜe nastąpić pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną. 

12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym 
powyŜej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający moŜe przedłuŜyć 
termin składania ofert. 

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
orzeczenia. 

15. Kopię odwołania zamawiający:  

1) przekaŜe niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia,  
2) zamieści równieŜ na stronie internetowej – ug.wislica.pl jeŜeli odwołanie dotyczy 
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia,  
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od 
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.  

17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego 
kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeŜeli nie 
zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 
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19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. 

20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa 
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 

.XVIII. Postanowienia końcowe 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od 
chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów 
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji zastrzeŜonych przez uczestników postępowania. 
2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, 
oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 
zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego a takŜe 
informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego, o podmiotach, które w nim 
uczestniczyły oraz o jego wpływie na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych 
warunków zamówienia lub warunki umowy  
3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniŜszych zasad: 
1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku 
2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów  
3) udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego 
4) wykonawca nie moŜe samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złoŜonych ofert za 
pomocą urządzeń lub środków technicznych słuŜących do utrwalania obrazu 
5) udostępnienie moŜe mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego 
pracy - urzędowania 
4. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, 
faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeŜeniem, Ŝe jeŜeli z przyczyn technicznych przesłanie 
kopii dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę 
oraz wskaŜe sposób, w jaki mogą one być udostępnione.  
5. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający 
wykonuje odpłatnie na zasadach określonych w Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Wiślica 
z dnia 18 marca 2010 r. 
6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w 
sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (t. j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907 z p. zm.) oraz Kodeks Cywilny. 
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
 
XIX. Zał ączniki 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
1) Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ, 
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa 
zamówień publicznych - Załącznik Nr 2 do SIWZ, 
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z 
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art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych- Załącznik Nr 3 do SIWZ, 
4) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych - 
Załącznik Nr 4 do SIWZ, 
5) Projekt umowy - Załącznik  Nr 5 do SIWZ 

 
 
 
 

____________________________________ 
Kierownik Zamawiającego 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 
Dane dotyczące wykonawcy 
 
Nazwa:     ................................................ 
   
Siedziba: ................................................  
   
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
Numer telefonu:  ……........................................   
Numer faksu:   ……. ......................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................  
 
Dane dotyczące zamawiającego 
 

Nazwa zamawiającego: GMINA WI ŚLICA  
Adres zamawiającego: ul.. OKOPOWA 8 
Kod Miejscowość:  28-160 WIŚLICA  
Telefon:  41 3690900 
Faks:  41 3690901 lub 41 3792128 

      Adres strony internetowej:  www.wislica.pl 
Adres poczty elektronicznej:  urzad@ug.wislica.pl 

 
Zobowiązania wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na Nazwa zadania Odbiór i transport  
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w 
Gminie Wiślica. Numer sprawy: OR.271.16.2014 roku, oferujemy wykonanie zamówienia, 
zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
 
Cena oferty 
 
cena netto...........................................................................................................zł  
 
(słownie: ..............................................................................................................) 
 
podatek VAT.......................................................................................................zł 
 
cena brutto..........................................................................................................zł 
 
(słownie: ...............................................................................................................) 
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Oświadczam, Ŝe: 
 
  Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: 31.12.2015 roku. 
  Termin płatności: 30 dni  
   
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
1. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę 
Ŝadnych zastrzeŜeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
2. Oświadczam, Ŝe uwaŜam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  
3. Oświadczam, Ŝe załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy 
został przeze mnie zaakceptowany bez zastrzeŜeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej 
oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
4. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia 
5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami 
/ wymaganiami organizacyjnymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz załącznikach do niej. 
 
6. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości: 
 
....................................., w formie: ........................................... 
 
Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium: 
......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........  
  
Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:  
 
……..............................................................................................………………………… 
     (podać adres) 
tel.: ……………………….......…………….. 

faks: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………… 

 
 
ZastrzeŜenie wykonawcy 
 
NiŜej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być ogólnie 
udostępnioneudostępniane (wykonawca zobowiązany jest wykazać, iŜ zastrzeŜone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa): 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
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Informacje na temat podwykonawców 
Lp  Części zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcom, 

lub nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje 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 

 
1.  

 
2.  

 
 

UWAGA/INSTRUKCJA  
- w przypadku wykonania w całości przez Wykonawcę naleŜy w tabeli wpisać „USŁUGĘ 
WYKONAMY SAMODZIELNIE” 
- w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyŜszej tabeli, Zamawiający uzna, 
iŜ Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia bez udziału podwykonawców 

 
Inne informacje wykonawcy:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 
Dokumenty 

 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  
 
1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………………………………………… 

8. ………………………………………………………………………………………… 

 
 

................................................................................. 
                                                                                        (Pieczęć i podpis wykonawcy) 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
  
Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w 
specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności:  
 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 
 
Na potwierdzenie spełnienia wyŜej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie 
dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 
 
 

................................................................................. 
                                                                                (Pieczęć i podpis wykonawcy) 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 
 

OŚWIADCZENIE 
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA 

 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
 

Oświadczamy, Ŝe w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia 
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień 
publicznych. 

 

Na potwierdzenie spełnienia wyŜej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie 
dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

 
 
 

................................................................................. 
                                                                                             (Pieczęć i podpis wykonawcy) 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ  
 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
 
Na mocy art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych składam listę podmiotów 
naleŜących do tej samej grupy kapitałowej: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
  
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
Oświadczam, Ŝe nie naleŜę do grupy kapitałowej / Ŝe podmiot, który reprezentuję nie naleŜy do 
grupy kapitałowej *. 
 
 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
*  Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 

U M O W A  N R  … …  
Zawarta w dniu ……..2014r. w Wiślicy pomiędzy Gminą Wiślicą z siedzibą przy ul. Okopowej 
8, 28-160 Wiślica reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Wi ślica mgr inŜ. Stanisława Krzaka  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  Haliny Sokołowskiej 
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM. 
a 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
Zwanym dalej „Wykonawcą” 
NIP……………………………….. 
Regon…………………………….. 

§1. 
Przedmiot umowy: 

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji świadczenie usług pn. 
„Odbiór i transport  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Wiślica 
(kod CPV : 90511000-2, 90512000-9, 90513100-7, 90500000-2)”. 
2. Szczegółowy zakres i opis usług będących przedmiotem umowy zawarty jest w Opisie 
przedmiotu zamówienia w dziale III, pkt. 2, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwanej dalej „SIWZ”, która to SIWZ stanowi integralną część niniejszej umowy. 
3.Wykonawca przedstawi zamawiającemu wykaz telefonów do kontaktów roboczych                          
z uwzględnieniem łączności bezprzewodowej niezbędnej do prawidłowej realizacji usługi. 
 

§2. 
Termin realizacji: 

Wykonawca zrealizuje usługę objętą przedmiotem zamówienia w terminie od dnia 01.01.2015r. 
do dnia 31.12.2015 r. 

§3. 
Wynagrodzenie: 

1. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy wykonania usług objętych umową. 
2. Wynagrodzenie miesięczne WYKONAWCY z tytułu realizacji usług objętych umową 
stanowi kwotę [........................................................] brutto  
(słownie: [.....................................................................]), w tym obowiązujący podatek VAT. 
3.Łączna kwota całkowitego wynagrodzenia brutto WYKONAWCY z tytułu realizacji usług 
objętych umową nie moŜe przekroczyć kwoty [.....................................] zł brutto  
(słownie: [........................................................................................]), w tym obowiązujący 
podatek VAT, w całym okresie obowiązywania umowy określonym w § 2. 
4.Wynagrodzenie WYKONAWCY obejmuje wszystkie elementy ujęte w Opisie przedmiotu 
zamówienia, znajdującym się w dziale III, pkt. 2 SIWZ. 
5.ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iŜ środki na realizację umowy na rok 2015 zabezpieczy w 
zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. 
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§4. 
Rozliczenia: 

1.Podstawę do rozliczenia usług i wystawienia faktury przez WYKONAWCĘ będzie stanowił 
pisemny protokół wykonania usług w okresie rozliczeniowym sporządzony przez 
WYKONAWCĘ i zatwierdzony przez ZAMAWIAJĄCEGO. Okresem rozliczeniowym jest 
miesiąc kalendarzowy. Wzór protokołu wykonania usług stanowi załącznik Nr 1 do 
niniejszej umowy. 
2.Wynagrodzenie naleŜne WYKONAWCY będzie płatne przelewem na konto 
WYKONAWCY wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od daty jej wpływu do 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

§5. 
 

Terminowość i prawidłowość wykonania usług będzie oceniana przez ZAMAWIAJĄCEGO 
w oparciu o harmonogram realizacji usług przedstawiony ZAMAWIAJĄCEMU przez 
WYKONAWCĘ zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w dziale III, pkt. 2, 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ. 

 
§6. 

 
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 

 1. ZAMAWIAJĄCY moŜe odstąpić od umowy, jeŜeli poweźmie wiadomość o tym, Ŝe: 
1) wszczęte zostało postępowanie upadłościowe WYKONAWCY, 
2) rozpoczęto likwidację firmy WYKONAWCY, 

3) WYKONAWCA utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające z 
przepisów szczególnych. 
2.Odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO moŜe nastąpić równieŜ, jeŜeli 
WYKONAWCA: 
1) nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie objętym umową z dniem 01.01.2015 r. 
2) zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez kolejnych 7 
dni kalendarzowych, 
3) pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeŜeń ze strony 
ZAMAWIAJĄCEGO nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny 
sposób narusza zobowiązania umowne. 
3. W przypadkach wymienionych w ustępie 1 i 2 ZAMAWIAJĄCY moŜe w terminie 7 dni po 
pisemnym uprzedzeniu, przejąć sam prowadzenie usług określonych niniejszą umową lub 
powierzyć je innemu podmiotowi, a kosztami tych usług obciąŜy WYKONAWCĘ do 
wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, o której 
mowa w § 4. 
4. Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie 
umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy ZAMAWIAJĄCY moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA moŜe Ŝądać 
wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy. W tym celu 
ZAMAWIAJĄCY wraz z WYKONAWCĄ winni ustalić wartość faktycznie wykonanych 
przez WYKONAWCĘ usług, a WYKONAWCA zobowiązuje się współpracować z 
ZAMAWIAJĄCYM w tym zakresie. 
 



 35 

§7. 
Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 

1. WYKONAWCA moŜe odstąpić od umowy, jeŜeli ZAMAWIAJĄCY nie dotrzymuje istotnych 
postanowień umowy a w szczególności gdy: 
1) nie wypłaca WYKONAWCY wynagrodzenia za wykonane usługi w ciągu 30 dni od terminu 
płatności ustalonego w umowie, 
2) odmawia bez uzasadnienia zatwierdzenia protokołu wykonania usług w okresie 
rozliczeniowym. 
3) zawiadamia WYKONAWCĘ, Ŝe w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 
pokryć zobowiązania. 
4) Odstąpienie od umowy naleŜy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne, jeŜeli 
WYKONAWCA wyznaczył ZAMAWIAJĄCEMU stosowny termin ( nie krótszy niŜ 7 dn i )  do 
wypełnienia postanowień umowy i poinformował go, Ŝe po bezskutecznym upływie tego terminu 
odstąpi od umowy. 
5) Po upływie terminu określonego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust.2, WYKONAWCA 
powinien moŜliwie najszybciej usunąć z obsługiwanego terenu wszystkie swoje urządzenia 
techniczne w szczególności urządzenia do gromadzenia odpadów. 

 
§8. 

Ubezpieczenia 
1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCY 
z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i 
odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji umowy, WYKONAWCA zawrze odpowiednie 
umowy ubezpieczenia. 
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem usług - od zdarzeń losowych, 
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 
pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi usługami, w tym takŜe 
ruchem pojazdów mechanicznych. 
3. Koszty ubezpieczenia ponosi WYKONAWCA. 
4.WYKONAWCA jest zobowiązany do przedstawienia na kaŜde Ŝądanie ZAMAWIAJĄCEGO 
polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek. 
 

§9. 
Kary umowne 

1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługują od WYKONAWCY kary umowne w poniŜszych 
przypadkach i wysokościach: 
1) 0,2 % miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy za 
kaŜdy dzień opóźnienia w wyposaŜeniu kaŜdego miejsca gromadzenia odpadów w niezbędne 
pojemniki i kontenery, a takŜe za kaŜdy dzień opóźnienia w terminowym odebraniu odpadów z 
kaŜdego miejsca gromadzenia odpadów na terenach budownictwa jednorodzinnego; 
2) 0,2 % miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy za 
kaŜdy dzień opóźnienia w wyposaŜeniu kaŜdego miejsca gromadzenia odpadów w niezbędne 
pojemniki i kontenery, a takŜe za kaŜdy dzień opóźnienia w terminowym odebraniu odpadów 
z kaŜdego miejsca gromadzenia odpadów na terenach budownictwa wielorodzinnego; 
3) 10% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 3 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zaleŜnych od WYKONAWCY, 
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4) 10% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 3 umowy w przypadku odstąpienia przez 
WYKONAWCĘ od umowy z przyczyn niezawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO. 
2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 1-2 WYKONAWCA wystawi fakturę na 100% 
wynagrodzenia umownego, a ZAMAWIAJĄCY przedstawi pisemne obliczenie kar umownych, 
o które pomniejszy wynagrodzenie, w formie potrącenia z zastrzeŜeniem ust. 3. 
3. JeŜeli wynagrodzenie WYKONAWCY jest niŜsze niŜ wyliczona do potrącenia kara umowna, 
WYKONAWCA zobowiązuje się tę róŜnicę dopłacić. 
4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 i 4 kwoty kar umownych WYKONAWCA 
zobowiązany jest przelać na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO. 
5. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY : 
1) ustawowe odsetki w przypadku opóźnienia w uregulowaniu wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 2 umowy, 
2) karę umowną - 10% kwoty brutto określonej w § 3 ust.3 umowy za odstąpienie od umowy z 
przyczyn zawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
  

§10. 
Zmiany umowy 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą 
umawiających się stron, wyraŜoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem niewaŜności, o ile 
nie będzie to sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych. 
Zamawiając dopuszcza moŜliwość zmiany umowy w zakresie: 
-podwykonawców w sytuacji, gdy z przyczyn organizacyjnych istnieje taka potrzeba dla 
prawidłowego wykonania Umowy; 
-nastąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu zamówienia; 
-zaistnienia siły wyŜszej mającej wpływ na realizację umowy; 
-termin realizacji zamówienia, z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy, w tym z powodu 
warunków atmosferycznych uniemoŜliwiających wykonanie usługi.    
 

 
§11. 

Sprawy nieuregulowane 
W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

§12. 

Rozstrzyganie sporów 
Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, strony poddają 
rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

§13. 

Egzemplarze 
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Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,  trzy 
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 
 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJ ĄCY: 
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Załącznik Nr 1 do umowy 

Wiślica, dnia………….…………. 

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG 
 

z dnia………………sporządzony zgodnie z §4 ust. 1 umowy Nr ………… z dnia 

……………………z wykonania usługi odbioru i transportu  odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie WIŚLICA za okres……………………… 

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług (wypełnia Wykonawca): 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Uwagi do wykonanych usług (ze strony Wykonawcy): 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
 
Uwagi do wykonanych usług (ze strony Zamawiającego): 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…... 
 

     Wnioski: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

  
 
……………………………….                                                             …………………………….. 
     Podpis Zamawiającego                                                                           Podpis Wykonawcy           
 
 
 
 
 


