Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3
59-940 WĘGLINIEC

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację zadania pn.:
„Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec ”
(znak sprawy: PR.271.6.2013.ZP)

ZATWIERDZAM: Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu

Węgliniec, dnia 28.05.2013 r.

I. Postanowienia ogólne
1. Zamawiający:
Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec
NIP – 615 – 18 – 08 – 660
Tel. 75 77 11 435 fax. 75 77 12 551
e-mail: wegliniec@wegliniec.pl
2. Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póŜn.
zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.
3. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią SIWZ i zgodnie z nią złoŜyć ofertę.
4. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. ZłoŜenie większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich złoŜonych przez Wykonawcę ofert.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada
zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z opracowaniem i złoŜeniem
oferty, niezaleŜnie od wyniku postępowania. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie
informacje, które mogą być konieczne do opracowania oferty oraz podpisania umowy.
7. Strona internetowa Zamawiającego, na której publikowane są informacje dotyczące
niniejszego postępowania, wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych:
www.wegliniec.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia. Oferty częściowe. Umowa ramowa. Zamówienia
uzupełniające. Oferty wariantowe. Aukcja elektroniczna. Zwrot kosztów udziału w
postępowaniu. Odbiory częściowe. Warunki płatności.
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec ”
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1)
Odbieranie wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych w Lubaniu lub instalacji zastępczej wskazanej w Uchwale nr XXIV/617/12
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 oraz
uchwałach zmieniających, na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).
Organizację selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy zgodnie ze specyfikacją
2)
z podziałem na frakcje określone w uchwale nr 423/XX/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia
18 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
i Miasta Węgliniec.
3)
Obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Węglińcu, przy
ul. Leśnej 1 a oraz mobilnych miejsc odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy.
4)
UmoŜliwienie właścicielom nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości
niezamieszkałych najmu, dzierŜawy lub innej formy dysponowania pojemnikami do
zbierania odpadów komunalnych.
5)
WyposaŜenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w worki do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
6)
UmoŜliwienie właścicielom nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości
niezamieszkałych świadczenia usługi mycia, dezynfekcji oraz dezynsekcji i napraw
technicznych pojemników na odpady komunalne.
7)
Opracowanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.
8)
Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia zgodnie z kodem CPV:
90.50.00.00-2 Usługi związane z odpadami
90.51.10.00-2 Usługi wywozu odpadów
90.51.20.00-9 Usługi transportu odpadów
3. Usługa odbierania odpadów komunalnych obejmuje kaŜdą ilość następujących rodzajów
odpadów komunalnych:
Tabela 1 Rodzaj odpadów stanowiących przedmiot zamówienia
L.p.
Rodzaje odpadów
1
Zmieszane odpady komunalne
2
Odpady ulegające biodegradacji
3
Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
4
Opakowania z papieru i makulatury
5
Papier i tektura
6
Opakowania z tworzyw sztucznych
7
Tworzywa sztuczne
8
Opakowania z drewna
9
Opakowania z metali
10
Metale
11
Szkło
12
Opakowania wielomateriałowe
13
Opakowania ze szkła
14
Opony
15
OdzieŜ
16
Tekstylia
17
Rozpuszczalniki
18
Kwasy
19
Alkalia
20
Odczynniki fotograficzne
21
Środki ochrony roślin I i II klast toksyczności (bardzo toksyczne i
toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
22
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
23
Urządzenia zawierające freony
24
Oleje i tłuszcze jadalne
25
Oleje i tłuszcze inne niŜ wymienione w 20 01 25
26
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i Ŝywice zawierające
substancje niebezpieczne
27
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i Ŝywice inne niŜ
wymienione w 20 01 27
28
Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
29
Detergenty inne niŜ wymienione w 20 01 29
30
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
31
Leki inne niŜ wymienione w 20 01 31
32
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub16 06 03 oraz nie sortowane
baterie i akumulatory zawierające te baterie
33
Baterie i akumulatory inne niŜ wymienione w 20 01 33
34
ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niŜ wymienione w
20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
35
ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niŜ wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

Kod odpadu
20 03 01
20 02 01
20 03 39
15 01 01
20 01 01
15 01 02
20 01 39
15 01 03
15 01 04
20 01 40
20 01 02
15 01 05
15 01 06
16 01 03
20 01 10
20 01 11
20 01 13*
20 01 14*
20 01 15*
20 01 17*
20 01 19*
20 01 21*
20 01 23*
20 01 25
20 01 26*
20 01 27*
20 01 28
20 01 29*
20 01 30
20 01 31*
20 01 32
20 01 33*
20 01 34
20 01 35*
20 01 36

36
37
38
39
40

Drewno inne niŜ wymienione w 20 01 37
Środki ochrony roślin inne niŜ wymienione w 20 01 19
Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
Odpady wielkogabarytowe
Odpady powstałe na komunalnej oczyszczalni ścieków

4. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi
w przewidywanej łącznej ilości 4.237 [Mg/rocznie] .

wywóz

20 01 38
20 01 80
20 01 99
20 03 07
19 08 01
19 08 02
19 08 05
odpadów

komunalnych

5. Częstotliwość odbioru odpadów według której naleŜy ułoŜyć harmonogram
Tabela nr 2 Sposób i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy
Rodzaj opadów
Sposób odbioru
Częstotliwość odbierania
komunalnych
Nieruchomości
Nieruchomości
Nieruchomości
Nieruchomości
zbieranych
zamieszkałe
niezamieszkałe
zamieszkałe
niezamieszkałe
selektywnie
Zmieszane odpady Pojemniki o
Pojemniki o
komunalne
pojemności od
pojemności od
110 l do 1100 l
110 l do 2500 l
2 razy w
2 razy w
w które
w które
miesiącu
miesiącu
wyposaŜy
wyposaŜy
nieruchomość
nieruchomość
właściciel
właściciel
Pojemniki o
Odpady
Pojemniki o
pojemności od
pojemności od
komunalne
120 l do 1100 l
120 l do 2500 l
zbierane
selektywnie
w które
w które
wyposaŜy
wyposaŜy
zawierające
frakcje: papier,
nieruchomość
nieruchomość
tworzywa
właściciel
właściciel lub
1 raz na miesiąc 1 raz na miesiąc
lub worki o
worki o
sztuczne,
opakowania
pojemności 120 l pojemności 120 l
wielomateriałowe, do selektywnej
do selektywnej
opakowania ze
zbiórki
zbiórki
szkła, metal,
dostarczone
dostarczone
przez
przez
Wykonawcę
Wykonawcę
Pojemniki o
Odpady ulegające Pojemniki o
pojemności od
biodegradacji
pojemności od
(zielone i
110 l do 1100 l
110 l do 1100 l
w które
w które
w okresie
w okresie
kuchenne)
wyposaŜy
wyposaŜy
od maja do
od maja do
nieruchomość
nieruchomość
października –
października –
właściciel lub
właściciel lub
cztery razy w
cztery razy w
worki o
worki o
miesiącu
miesiącu
pojemności 120 l pojemności 120 l i od listopada do i od listopada do
do selektywnej
do selektywnej
kwietnia – dwa
kwietnia – dwa
zbiórki
zbiórki
razy w miesiącu razy w miesiącu
dostarczone
dostarczone
przez
przez
Wykonawcę
Wykonawcę

Tabela nr 3 Sposób i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych oraz mobilnych miejsc odbioru odpadów
Miejsce odbioru
Rodzaj opadów
Sposób odbioru
Częstotliwość
komunalnych
Punkt Selektywnej
meble i inne
Pojemniki o pojemności od
PSZOK - co
Zbiórki Odpadów
odpady
60 l do 7 000 l (KP-7) lub
najmniej 1 raz na
Komunalnych oraz
wielkogabarytowe, boksy (organizacja
miesiąc nie
mobilnych miejsc odbioru wielkogabarytowe wyposaŜenia PSZOK
dopuszczając do
odpadów
opakowania
zlecona Wykonawcy)
przepełnienia
ulegające
pojemników,
biodegradacji,
zuŜyty sprzęt
Mobilne miejsca
elektryczny
odbioru odpadów
i elektroniczny,
– 1 raz na
zuŜyte baterie i
kwartał wg
akumulatory,
harmonogramu
zuŜyte opony,
ustalonego z
odpady budowlane
Zamawiającym
i rozbiórkowe,
pozostałe odpady
wymienione w
Tabeli nr 1

Tabela nr 4 Sposób i częstotliwość odbioru pozostałych odpadów komunalnych nie wymienionych
w tabeli nr 2 i tabeli nr 3
Miejsce odbioru
Rodzaj opadów
Sposób odbioru
Częstotliwość
komunalnych
przeterminowane i pojemniki o pojemności od
apteki na terenie gminy
po otrzymaniu od
niezuŜyte leki
( na dzień ogłoszenia
60 l do 110 l
właściciela apteki
zamówienia 2 apteki: po
informacji o
jednej w Węglińcu i
potrzebie
Ruszowie)
opróŜnienia
pojemników
komunalna oczyszczalnia
ścieków w Węglińcu

-odpad po kracie
mechanicznej,
-zawartość po
piaskowniku,
-ustabilizowane
osady ściekowe

specjalistyczny samochód
skrzyniowy do przewozu
odpadów niebezpiecznych

w uzgodnieniu z
kierownikiem
oczyszczalni
(szacunkowa
łączna ilość
odpadu wynosi
ok.110Mg/rok)

chodniki, parki i
przystanki PKS na terenie
całej Gminy, perony
kolejowe na stacji w
Węglińcu i Ruszowie,
oraz peronach
przystankowych w
St.Węglińcu i Okrąglicy

odpady z koszy
ulicznych, koszy w
parkach,
przystankach i
peronach

pojemniki i kosze o
pojemności do 60 l

raz w tygodniu

cmentarze komunalne

odpady zmieszane

pojemniki o pojemności

raz na miesiąc

(5 cmentarzy
zlokalizowanych w
Węglińcu, Czerwonej
Wodzie, St.Węglińcu,
Jagodzinie i Ruszowie)

1100 l lub 1500 l

(październiklistopad
zwiększona
częstotliwość
odbioru po
zapełnieniu
pojemników)

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, przed podpisaniem umowy sporządzi
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako oferta najkorzystniejsza. Przy sporządzaniu
harmonogramu Wykonawca musi uwzględnić liczbę punktów wywozowych, o której mowa w pkt
12 i 13 oraz częstotliwość odbioru odpadów, o której mowa w pkt. 5. Harmonogram musi zostać
zaakceptowany przez Zamawiającego i stanowić będzie integralną część umowy.
6. Realizacja przedmiotu zamówienia
1) Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej
a) w ramach odbioru zmieszanych odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany jest
odebrać wszystkie odpady komunalne umieszczone w pojemnikach na odpady zmieszane
oraz odpady komunalne wystawione np. w workach (tzw. nadwyŜki), przy pojemnikach na
odpady zmieszane, a takŜe odpady, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich
opróŜniania, wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów
wandalizmu);
b) pojemniki z odpadami zmieszanymi będą wystawione przed ogrodzenie zamkniętej
nieruchomości jedno lub kilkurodzinnej lub ustawione na wyodrębnionym, urządzonym
przez właściciela nieruchomości jedno lub kilkurodzinnej w rejonie bramy lub furtki
wejściowej, placyku gospodarczym, pergoli śmietnikowej dostępnym dla Wykonawcy;
c) Wykonawca zobowiązany jest do kaŜdorazowego sprawdzenia zawartości pojemnika na
zmieszane odpady komunalne, a w przypadku stwierdzenia, Ŝe w pojemniku znajdują się
odpady, których obowiązek selektywnego zbierania wynika z Uchwały nr 423/XX/12
z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy i Miasta Węgliniec - do udokumentowania tego faktu (w formie pisemnej wraz z
fotografią miejsca zdarzenia) oraz niezwłocznego i skutecznego powiadomienia
Zamawiającego, wraz ze wskazaniem adresu nieruchomości;
d) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego
o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie świadczenia usługi,
w szczególności w przypadkach:
- pozostawienia przy pojemnikach na odpady odpadów wielkogabarytowych,
wielkogabarytowego zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zuŜytych opon
samochodowych (poza terminami ich zbiórki w mobilnych miejscach odbioru odpadów
lub PSZOK w Węglińcu),
- notorycznego powstawania tzw. „nadwyŜek” na danych nieruchomościach,
- niemoŜności odebrania z nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych ze
względu na brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą;
e) odbiór odpadów zmieszanych nie obejmuje odpadów wielkogabarytowych, zuŜytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zuŜytych opon samochodowych oraz odpadów
budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów niebezpiecznych;
f) wyposaŜenie nieruchomości w pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych
naleŜy do obowiązków właścicieli nieruchomości,
g) Wykonawca powinien dysponować taką ilością pojemników, aby zapewnić ich wynajem,
kupno (lub oddanie w inną formę uŜytkowania) wszystkim zainteresowanym właścicielom

nieruchomości zamieszkałych lub niezamieszkałych na podstawie odrębnej umowy
zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a Wykonawcą.
2) Organizacja selektywnej zbiórki odpadów: papieru, tworzyw sztucznych, opakowań
wielomateriałowych, metali oraz opakowań ze szkła jak równieŜ odpadów ulegających
biodegradacji wraz z ich odbiorem i zagospodarowaniem
a) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować oraz prowadzić selektywną zbiórkę odpadów
komunalnych systemem:
- indywidualnym – polegającym na selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów
komunalnych zgromadzonych w przystosowanych do tego celu pojemnikach
indywidualnych lub workach foliowych przeznaczonych dla jednej nieruchomości
(obiekty zamieszkałe i obiekty niezamieszkałe), oraz
- zbiorowym – polegającym na selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów
komunalnych zgromadzonych w przystosowanych do tego celu pojemnikach do
segregacji przeznaczonych dla kilku nieruchomości (obiekty zamieszkałe),
b) Wykonawca winien niezwłocznie informować (w formie pisemnej wraz z potwierdzoną
fotografią miejsca zdarzenia) Zamawiającego o wszystkich wydarzeniach istotnych ze
względu na świadczoną usługę, a w szczególności o:
- wszelkich nieprawidłowościach związanych z eksploatacją i lokalizacją pojemników na
odpady zbierane selektywnie oraz sposobem segregacji odpadów przez uŜytkowników,
- niemoŜności odebrania z nieruchomości odpadów selektywnie zbieranych ze względu na
brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą,
- niemoŜności wyposaŜenia nieruchomości w worki przeznaczone do selektywnej zbiórki
odpadów ze względu na brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą.
2.1) system indywidualny – obiekty zamieszkałe i niezamieszkałe
a) Wykonawca zobowiązany jest wyposaŜać przez cały okres świadczenia usługi będącej
przedmiotem zamówienia kaŜdą nieruchomość w worki foliowe przeznaczonych do
selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 120 litrów kaŜdy,
b) worki do selektywnej zbiórki odpadów w systemie indywidualnym muszą być dostarczane
bezpośrednio na nieruchomość objętą selektywną zbiórką odpadów z częstotliwością jeden
raz w miesiącu, przy czym pierwszy zestaw worków Wykonawca musi dostarczyć
najpóźniej w terminie do 3 dni od daty rozpoczęcia świadczenia usługi będącej
przedmiotem niniejszego postępowania lub zgłoszenia nieruchomości do obsługi;
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w trakcie dostawy worków na nieruchomości
przekazywał równieŜ właścicielom nieruchomości materiały informacyjne i edukacyjne
dotyczące m.in. zasad selektywnej zbiórki odpadów przygotowane przez Zamawiającego
oraz harmonogramy odbioru odpadów przygotowane przez Wykonawcę;
c) szacunkowa ilość kompletów worków dla obiektów zamieszkałych – ok. 1200 kompletów,
oraz dla obiektów niezamieszkałych – ok. 280 kompletów;
d) worki do selektywnej zbiórki odpadów muszą posiadać oznaczenia określające rodzaj
frakcji odpadów, które naleŜy w nich umieszczać oraz frakcji odpadów, których nie naleŜy
umieszczać; oznaczenia muszą być dokonane zarówno w formie pisemnej w języku
polskim, jak i w formie graficznej i w określonej przez Zamawiającego kolorystyce;
e) komplet worków przeznaczonych do segregacji obejmuje:
- worek niebieski - na papier i tekturę oraz opakowania wielomateriałowe,
- worek Ŝółty - na tworzywa sztuczne oraz opakowania z metali,
- worek zielony - na opakowania ze szkła,
- worek brązowy - na odpady ulegające biodegradacji (zielone i kuchenne),

f) Wykonawca w ciągu miesiąca jest zobowiązany dostarczyć na nieruchomość 1 komplet
worków w ilości:
- worek niebieski - jedna sztuka na gospodarstwo miesięcznie,
- worek Ŝółty - jedna sztuka na gospodarstwo miesięcznie,
- worek zielony - jedna sztuka na gospodarstwo miesięcznie,
- worek brązowy - cztery sztuki na gospodarstwo miesięcznie (w okresie od maja do
października), dwie sztuki na gospodarstwo miesięcznie (w okresie od listopada do
kwietnia)
g) w przypadku, gdy na jedną nieruchomość zamieszkałą przypada więcej niŜ jeden pojemnik
na zmieszane odpady komunalne, ilość dostarczanych worków na poszczególne frakcje
zbierane selektywnie naleŜy zwiększyć odpowiednio o następny komplet worków;
h) w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. niezamierzone uszkodzenie worka,
zwiększona ilość odpadów zbieranych selektywnie, Wykonawca zobowiązany będzie do
wydania właścicielom nieruchomości dodatkowych worków do selektywnego zbierania
odpadów,
i) Wykonawca zobowiązany jest takŜe do odbioru odpadów wysypanych z worków, np.
w trakcie ich odbioru, wywianych lub rozrzuconych przez osoby trzecie (np. w wyniku
aktów wandalizmu) i zwierzęta.
j) w przypadku segregacji odpadów w pojemnikach obowiązuje następująca kolorystyka
pojemników:
- pojemniki niebieskie – na papier i tekturę oraz opakowania wielomateriałowe,
- pojemniki Ŝółte - na tworzywa sztuczne i opakowania z metali,
- pojemniki zielone - na opakowania ze szkła (białe i kolorowe),
- pojemnik brązowy - na odpady ulegające biodegradacji (zielone i kuchenne),
k) właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych indywidualnie zaopatrują się
w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów,
l) pojemniki muszą posiadać oznaczenia określające rodzaj frakcji odpadów, które naleŜy
umieszczać,
m) Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie odpady zgromadzone w pojemnikach, jak
i odpady pozostawione obok pojemników, a takŜe odpady, które zostały wysypane
z pojemników w trakcie ich opróŜniania, wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie (np.
w wyniku aktów wandalizmu),
n) Wykonawca powinien dysponować taką ilością pojemników na odpady segregowane, aby
zapewnić ich wynajem, kupno (lub oddanie w inną formę uŜytkowania) wszystkim
zainteresowanym właścicielom nieruchomości zamieszkałych lub niezamieszkałych na
podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości
a Wykonawcą.
2.2) system zbiorowy
a) kolorystyka pojemników:
- pojemniki niebieskie – na papier i tekturę oraz opakowania wielomateriałowe,
- pojemniki Ŝółte - na tworzywa sztuczne i opakowania z metali,
- pojemniki zielone - na opakowania ze szkła (białe i kolorowe);
b) pojemniki do selektywnego zbierania odpadów muszą posiadać oznaczenia określające
rodzaj frakcji odpadów, które naleŜy umieszczać oraz frakcji odpadów, których nie naleŜy
umieszczać; oznaczenia muszą być dokonane zarówno w formie pisemnej w języku
polskim, jak i w formie graficznej;
c) pojemniki do segregacji odpadów będą ustawione na wyodrębnionym, urządzonym przez
właściciela placyku gospodarczym lub pergoli śmietnikowej dostępnym dla Wykonawcy;

d) Wykonawca zobowiązany jest do kaŜdorazowego sprawdzenia zawartości pojemnika na
segregowane odpady, a w przypadku stwierdzenia, Ŝe w pojemniku znajdują się inne
odpady, których obowiązek selektywnego zbierania wynika z Uchwały nr 423/XX/12
z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy i Miasta Węgliniec - do udokumentowania tego faktu (fotografia) oraz
niezwłocznego i skutecznego powiadomienia Zamawiającego, wraz ze wskazaniem adresu
nieruchomości;
e) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego
o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie świadczenia usługi.
f) Miejsca ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w systemie zbiorowym
Zamawiający wskaŜe Wykonawcy po podpisaniu umowy, podczas wspólnej wizji w terenie
(lokalizacja pojemników nie moŜe stwarzać zagroŜenia dla pojazdów odbierających
surowce wtórne – linie elektryczne, ruch drogowy). Zamawiający zastrzega, Ŝe w trakcie
świadczenia usługi moŜe wskazać Wykonawcy inne miejsca ustawienia pojemników, a w
takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie do ich przestawienia nie później niŜ w
ciągu trzech dni od otrzymania zgłoszenia.
g) Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zapewnia ustawienie 4 kpl. pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów w systemie zbiorowym o pojemności nie mniejszej niŜ
1100 l, zlokalizowanych w obiektach szkolnych w Węglińcu, St.Węglińcu, Czerwonej
Wodzie i Ruszowie.
h) Zapewnienie pojemników w systemie zbiorowym do selektywnej zbiórki odpadów naleŜy
do właścicieli nieruchomości.
i) Wykonawca powinien dysponować taką ilością pojemników na odpady segregowane, aby
zapewnić ich wynajem, kupno (lub oddanie w inną formę uŜytkowania) wszystkim
zainteresowanym właścicielom nieruchomości zamieszkałych lub niezamieszkałych na
podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości
a Wykonawcą.
3) Odbiór odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych
a) Na wniosek właściciela nieruchomości / dysponującego lokalem Wykonawca odpłatnie
dostarczy pojemnik do odbioru odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych.
O zamówionych pojemnikach Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego ( nie
później niŜ w momencie dostarczenia pojemników).
b) Wykonawca ma obowiązek odebrać wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i
rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających
pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty; odpady
niespełniające tego warunku Wykonawca ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą
wniesioną przez właściciela nieruchomości / dysponującego lokalem na rzecz Gminy.
7. Odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Węglińcu
oraz mobilnych miejsc odbioru odpadów
1) Obowiązki związane z odbiorem odpadów z PSZOK
a) wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy wyposaŜy PSZOK w odpowiednią ilość
pojemników do gromadzenia odpadów wyszczególnionych w tabeli nr 3 niniejszej
Specyfikacji;
b) właściwa obsługa pojemników, kontenerów i boksów oraz ich opróŜnianie
z częstotliwością zapewniającą bezpieczeństwo i higienę pracy personelowi oraz
bezpieczeństwo ekologiczne;
c) utrzymywanie pojemników, kontenerów i boksów w naleŜytym stanie technicznym,
sanitarnym i estetycznym;
d) w celu ograniczenia dostępu osób trzecich, odpady niebezpieczne gromadzone będą w
zamykanych pojemnikach na utwardzonym podłoŜu; pozostałe odpady składowane będą w
pojemnikach i kontenerach znajdujących się na placu; ilości poszczególnych rodzajów
pojemników i kontenerów naleŜy dostosować do częstotliwości ich opróŜniania;
e) składanie Zamawiającemu miesięcznej sprawozdawczości w zakresie ilości i masy
zebranych odpadów w rozbiciu na poszczególne rodzaje odpadów klasyfikowane zgodnie z

katalogiem odpadów (Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. Dz. U z
2001 Nr 11, poz. 1206),
2) Mobilna zbiórka odpadów prowadzona będzie w zakresie i częstotliwości określonych w
tab. nr 3 , i w miejscowościach: Czerwona Woda, Zielonka, Stary Węgliniec, Jagodzin,
Piaseczna, Ruszów, Kościelna Wieś łącznie z Okrąglicą.
Określa się obowiązki związane z odbiorem odpadów z mobilnych miejsc odbioru
odpadów
a) wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy wyposaŜy miejsca mobilnej zbiórki
odpadów w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów
wyszczególnionych w tabeli nr 3 niniejszej Specyfikacji;
b)właściwa obsługa pojemników i kontenerów oraz ich opróŜnianie z częstotliwością
zapewniającą bezpieczeństwo i higienę pracy personelowi oraz bezpieczeństwo
ekologiczne;
c)utrzymywanie pojemników i kontenerów w naleŜytym stanie technicznym,
sanitarnym i estetycznym.
d)w celu ograniczenia dostępu osób trzecich, odpady niebezpieczne gromadzone będą w
zamykanych pojemnikach; pozostałe odpady składowane będą w pojemnikach i
kontenerach dostosowanych do rodzaju odbieranych odpadów; ilości poszczególnych
pojemników i kontenerów naleŜy dostosować do częstotliwości ich opróŜniania;
e) składanie Zamawiającemu miesięcznej sprawozdawczości w zakresie ilości i masy
zebranych odpadów w rozbiciu na poszczególne rodzaje odpadów klasyfikowane zgodnie z
katalogiem odpadów (Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. Dz. U z
2001 Nr 11, poz. 1206),
8. Wykonawca zobowiązany jest do
1) przekazywania Zamawiającemu:
a. miesięcznych raportów zawierających informacje o:
- ilości odebranych odpadów komunalnych zmieszanych [Mg]
- ilości odebranych odpadów segregowanych (szkło, tworzywa sztuczne, metale, papier,
wielomateriałowe, biodegradowalne) [Mg]
- ilości odebranych odpadów wielkogabarytowych i zuŜytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego [Mg]
- ilości odebranych odpadów powstałych na komunalnej oczyszczalni ścieków w Węglińcu[Mg]
- ilości i rodzaju odpadów zgromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) i mobilnych miejscach odbioru odpadów [Mg]
- wykaz nieruchomości od których zostały odebrane odpady komunalne,
- sposobach zagospodarowania w/w odpadów ze wskazaniem instalacji do których odpady oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do sortowania zostały
przekazane
b. kwartalnych sprawozdań zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do
końca miesiąca następującego po kwartale, Zamawiającemu dotyczących:
- informacji o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz
sposobie ich zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane
odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
- informacji o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
– przekazanych do składowania na składowisko odpadów,
– nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania,
- liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;
- wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie,
- kopii dowodów dostarczania odpadów do odzysku lub unieszkodliwiana tj. karty ewidencji
odpadów bądź karty przekazania odpadów.

2) Raporty o których mowa muszą być przekazane w formie elektronicznej i papierowej
uzgodnionej z Zamawiającym.
3) Raporty miesięczne będą podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę.
9. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
a) uczestnictwo upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy w naradach (posiedzeniach komisji
Rady Miejskiej, innych naradach) prowadzonych przez Zamawiającego w przypadku jego
zaproszenia, na których omawiane będą zadania związane z realizacją przedmiotu umowy.
Zaproszenia na narady będą przekazywane Wykonawcy z wyprzedzeniem nie mniej niŜ 7 dni
przed tymi naradami,
b) wykonywanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód
oraz ograniczający niedogodności dla społeczeństwa do niezbędnego minimum,
c) ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na
mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy.
10. Ilości wywoŜonych odpadów podane w SIWZ są orientacyjne. Zostały podane w celu
sporządzenia oferty. Z tytułu zmniejszenia lub zwiększenia ilości odebranych odpadów
Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia.
11. Rozliczanie świadczonych usług wywozu odpadów komunalnych następować będzie pomiędzy
Gminą Węgliniec a Wykonawcą zgodnie z rzeczywistą ilością odebranych/zebranych odpadów
komunalnych z terenu Gminy Węgliniec – miesięcznie, po zakończeniu miesiąca za który
wystawiana jest faktura, z terminem płatności do 30 dni od dnia przedłoŜenia faktury.
Uwaga!
Do faktury naleŜy dołączyć raporty miesięczne określone w pkt. 8. 1) a, . Faktura powinna
zawierać łączną ilość zebranych odpadów z terenu Gminy [Mg/m-c] oraz jednostkowy koszt ich
odbioru i transportu wg kwoty ustalonej w formularzu ofertowym [zł/Mg].
12. Dla potrzeb złoŜenia oferty Zamawiający szacuje łączną masę odpadów
odbioru z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na poziomie:
Ilość mieszkańców Ilość
budynków Ilość budynków Ilość
wielorodzinnych
jednorodzinnych nieruchomości
niezamieszkałych
8.823
390
1.150
285

komunalnych do
Ilość
odpadów
rocznie (Mg)
4.237

Masa
zmieszanych
niesegregowan
ych odpadów
komunalnych,
kod
20 03 01 (Mg)

Masa selektywnie Masa odpadów
zebranych
wielkogabaryt
odpadów
owych, kod
komunalnych,
20 03 07
kody:
(Mg)
15 01 01, 15 01 02,
15 01 04, 15 01 05,
15 01 07, 15 01 03,
15 01 06, 15 01 10,
(Mg)

Masa pozostałych odpadów,
16 01 03, 17 01 01, 17 01 07,
17 02 01, 17 02 02, 17 02 03,
20 01 01, 20 01 02, 20 01 08,
20 01 10, 20 01 11, 20 01 21,
20 01 23, 20 01 31, 20 01 32,
20 01 35, 20 01 36, 20 01 38,
20 01 39, 20 02 01, 20 03 02,
20 03 03, 20 03 99, 19 08 01,
19 08 02, 19 08 05,
(Mg)

Ilość punktów
wywozowych
w Gminie

3.390

197,0

550,0

1.540

100,00

Zamawiający szacuje, Ŝe:
a)liczba mieszkańców objętych przedmiotem zamówienia w roku 2013 wynosi: 8.823 osób,

b)liczba nieruchomości zamieszkałych w roku 2013 , tj. budynków wielolokalowych w których
znajduje się co najmniej jeden lokal zamieszkały oraz budynków jednorodzinnych ogółem
wynosi: ok. 1.540
c)liczba nieruchomości niezamieszkałych w roku 2013 objętych przedmiotem zamówienia
wynosi ok.: 285
Statystyka ludności Gminy z uwzględnieniem ilości budynków w poszczególnych
miejscowościach wg stanu na dzień 20.05.2013r. jest następująca:
Miejscowość
Węgliniec

Liczba mieszkańców
3062

Liczba budynków
332

Czerwona Woda

1616

397

Dębówek

10

2

Jagodzin

398

94

Kościelna Wieś

249

56

Okrąglica

28

8

Piaseczna

223

69

Polana

67

17

Ruszów

1799

309

Stary Węgliniec

1054

245

Zielonka

317

18

Liczbę mieszkańców oraz adresy nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Zamawiający oszacował na podstawie danych pozyskanych od zarządców i administratorów
nieruchomości oraz danych meldunkowych będących w posiadaniu Zamawiającego.
W trakcie realizacji usługi moŜliwe są więc zmiany adresów i liczby obsługiwanych
nieruchomości, jak i liczby mieszkańców. Zmiany mogą dotyczyć zarówno zmniejszenia, jak i
zwiększenia liczby nieruchomości i liczby mieszkańców. Zmiany te nie będą wpływały na zmianę
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
Powierzchnia gminy wynosi 338,44 km2.
Gminę Węgliniec zamieszkuje obecnie 8.823 mieszkańców, z tego 3.062 osób – miasto Węgliniec,
a 5.761 osób - tereny wiejskie (stan na 20.05.2013r.) oraz funkcjonuje ok. 285 podmiotów
gospodarczych.
Na terenie gminy Węgliniec zlokalizowanych jest:
a)ok. 1 150 nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej,
b)ok. 390 nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej.
13. Dla potrzeb złoŜenia oferty Zamawiający szacuje liczbę pojemników i worków na odpady
gromadzone w sposób selektywny ( w tym bioodpadów) z uwzględnieniem pojemności na
poziomie:
0.12 m3
0.24 m3
1.1 m3
Worki 120 l
(w szt.)

500

150

200

71.040

14.Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.
15.Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
16.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
17.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6
ustawy Prawo zamówień publicznych do 30% wartości zamówienia podstawowego, polegające na
wydzierŜawieniu Zamawiającemu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
18.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
19.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
20.Rozliczenie usług następować będzie miesięcznymi fakturami VAT za bezusterkowo wykonane
prace.
21.Ustala się następujące warunki płatności.
21.1. Wartość umowy nie moŜe zostać podwyŜszona w drodze aneksu do niniejszej Umowy.
Wartość całkowita przedmiotu umowy nie będzie waloryzowana w okresie realizacji umowy
21.2. Faktura powinna być adresowana do: Gmina Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940
Węgliniec. NIP - 615-18-08-660.
21.3. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego
wraz z podpisanym przez Zamawiającego protokołem bezusterkowego odbioru usług .
III. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamówienia: od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014r.
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca przedstawia:
1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być złoŜone przedmiotowe dokumenty dla kaŜdego z nich).
2) zezwolenia na transport odpadów komunalnych wydane przez właściwego starostę, o
którym mowa w art. 28 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2010r.
Nr 185. poz. 1243 z późn. zm.) lub posiadania wpisu do rejestru o którym mowa w art. 49
ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) prowadzonego
przez marszałka województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do
czasu utworzenia ww. rejestru przez marszałka województwa, zgodnie z art. 235 ust.2 ww.
ustawy.
3) wpisu do rejestru podmiotów zbierających zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o
którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r.
poz.21.
4) zezwolenia na transport towarów niebezpiecznych zgodnie z ustawą z dnia 28 października
2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców,
którzy wykonali a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługę w zakresie odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu obejmującego co najmniej 5 000 mieszkańców i
odebranych odpadów w ilości co najmniej 2 000 Mg odpadów w ciągu roku

1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców,
którzy dysponują następującym potencjałem technicznym
Ilość i rodzaj pojazdów

Odpady

zmieszane
specjalistycznymi
samochodami
przystosowanymi do odbioru
i wywozu
zmieszanych
odpadów komunalnych – co
najmniej 2 szt. o pojemności
minimum
11 m3
i
współczynniku zgniotu 1:4 ,
specjalistycznymi
samochodami
przystosowanymi do odbioru
i
wywozu
zmieszanych
odpadów
komunalnych
gromadzonych
w
pojemnikach KP-7 - co
najmniej 2 szt.

Surowce
Wielkie gabaryty
samochodem do wywozu Samochodem
typu
hakowiec – co najmniej
odpadów segregowanych
– co najmniej 2 szt. o 1 szt.
pojemności minimum 6 m3

samochodem
cięŜarowym
skrzyniowym
lub
innym przystosowanym
do transportu odpadów
niebezpiecznych – co
najmniej 1 szt.

Wymaga się aby wszystkie pojazdy Wykonawcy słuŜące do odbioru odpadów z terenu Gminy
Węgliniec posiadały wyposaŜenie w systemy GPS monitorujące ruch pojazdu na terenie Gminy
(monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umoŜliwiający trwałe
zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o połoŜeniu i miejscach postojów, czujników
zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów),

1.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
1.5.sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą
„spełnia-nie spełnia” na podstawie złoŜonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca moŜe polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu,
iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4. Wykonawca nie moŜe podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, w/w warunek musi

spełniać kaŜdy z Wykonawców.
V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do
SIWZ),
2) wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciagłych równieŜ
wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeŜeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów , czy zostały wykonane lub sa
wykonywane naleŜycie ( załącznik nr 3 do SIWZ)
3) wykaz narzędzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 4 do SIWZ),
Dowodami, o których mowa wyŜej są:
- poświadczenie, z tym, Ŝe w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert
- oświadczenie wykonawcy – jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyŜej
.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie
wykonanych robót budowlanych zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów.
Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r., poz. 231), w postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie w/w
rozporządzenia, wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia, moŜe przedkładać dokumenty potwierdzające naleŜyte wykonanie usług określone
w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817).
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
naleŜy przedłoŜyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5 do SIWZ),
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności
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,
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych, albo informację o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej( załącznik nr
7a, 7b do SIWZ)
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania potwierdzający, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną.
2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem naleŜy kierować na adres:
Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3, 59-940 Wegliniec
tel. 75 77 11 435 faks 75 77 12 551
e-mail: wegliniec@wegliniec.pl
3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia
jest p. Tadeusz Chłopecki e-mail: chlopecki@wegliniec.pl
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach formalno - prawnych
jest p. Barbara Czapiewska e-mail: czapiewska@wegliniec.pl.
VII. Wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
VIII. Termin związania ofertą
Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
IX . Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Wykonawca sporządza formularz oferty zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom,
załącza do oferty opis części zamówienia, którą powierzy temu podwykonawcy (załącznik nr
6 do SIWZ). Brak powyŜszej informacji w ofercie oznaczać będzie, Ŝe Wykonawca nie będzie
korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.
3. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. Do oferty winny być dołączone
wszystkie dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) oraz
oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. Oferta musi być sporządzona
w języku polskim w formie pisemnej, w sposób trwały, uniemoŜliwiający niezauwaŜalne
usunięcie zapisów oraz podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej, lub umocowane przez te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie
odrębnego pełnomocnictwa.
4. Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego
lub upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa w punkcie 3, z
zastrzeŜeniem pkt. 5, 6, 7. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii
dokumentów.
5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i innych dokumentów powinno być
dołączone do oferty. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie
oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
6. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum firm), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno
jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania,
wskazywać pełnomocnika oraz wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają

się o zamówienie. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do
oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie
dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem
przez tego Wykonawcę.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na język
polski, poświadczonymi przez Wykonawcę.
9. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez
osobę lub osoby podpisujące ofertę.
10. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników.
Wszystkie pole i pozycje tych wzorów powinny być wypełnione.
11. Dokumenty niejawne, zastrzeŜone składane w ofercie Wykonawca wydziela i odznacza w
wybrany przez siebie sposób.
12. Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu
zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie
posiadać następujące oznaczenie:
„Oferta na świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec – (znak sprawy
PR.271.6.2013.ZP ) nie otwierać przed godziną 11.15 dnia 07 czerwca 2013r.
13. Poza oznaczeniami podanymi powyŜej na opakowaniu naleŜy podać czytelnie nazwę i adres
Wykonawcy.
X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Termin składania ofert upływa 07 czerwca 2013r. o godz. 11:00. Oferty złoŜone po tym
terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania
powyŜszego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej
wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Oferty naleŜy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, do sekretariatu – pokój nr 21.
Doręczenie oferty do innego miejsca lub pod inny adres niŜ wskazany nie jest równoznaczne ze
złoŜeniem oferty w sposób skuteczny.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 czerwca 2013r. o godz. 11:15, w siedzibie
Zamawiającego..
XI.
Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca w ofercie złoŜonej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia określa:
- cenę oferty brutto stanowiącą jednostkowy koszt odbioru i transportu 1Mg
zebranych odpadów z terenu Gminy
2. Cena podana w ofercie, której wzór stanowi załącznik do SIWZ, powinna zawierać
wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające z dokumentacji
przetargowej oraz wszelkie inne koszty nieujęte w dokumentacji, bez których nie jest
moŜliwe wykonanie zamówienia, w tym w szczególności:
1) zachowania właściwego stanu sanitarnego uŜytkowanych pojazdów (mycie i
dezynfekcja sprzętu winno odbywać się w warunkach spełniających wymagania z zakresu
ochrony środowiska i ochrony sanitarnej),
2) porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami w trakcie
realizacji usługi,
3) naprawianie i ponoszenie kosztów naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania
usługi,
4) zapewnienie przez cały czas trwania umowy dla właściwej realizacji przedmiotu umowy
odpowiedniej ilości i obsługi środków technicznych, gwarantujących terminowe i
jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, utrzymanie przedmiotowych środków

technicznych w dobrym stanie technicznym, gwarantującym sprawną pracę i ciągłość
świadczenia usług w okresie określonym w umowie,
3. Odbiór i transport odpadów w sytuacjach, w których dojazd do punktów wywozowych
będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp. , warunków
atmosferycznych nie daje Wykonawcy tytułu do wnoszenia roszczeń z tytułu wzrostu
kosztów realizacji przedmiotu umowy.
3. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
4. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Oferty oceniane będą w 2 etapach:
I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.
Oferty niespełniające wymagań określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych i SIWZ zostaną odrzucone.
II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniŜej:
Cena (koszt) - waga kryterium 100%.
W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane zostaną punkty według
wzoru: C=(C min : C oferty ) × 100 pkt., gdzie Cmin oznacza najniŜszą cenę, a Coferty cenę badanej
oferty.
W II etapie rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złoŜone przez
Wykonawców niepodlegających wykluczeniu.

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoŜy następujące dokumenty:
1. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia, naleŜy złoŜyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców
lub kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika.
2. W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną naleŜy dostarczyć Zamawiającemu kopię,
aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, poświadczoną za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3. Kopię polisy od odpowiedzialności cywilnej deliktowej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej, w tym w zakresie przedmiotu zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niŜ
500 000,00 zł. waŜną na czas realizacji zamówienia.
XIV . Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy.
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w
wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie, nie później niŜ w dniu podpisania umowy (przed
jej podpisaniem).
2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe być wniesione w:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
- kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z
dnia
9
listopada
2000r.
o
utworzeniu
Polskiej
Agencji
Rozwoju
Przedsiębiorczości.
3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy:

a) w pieniądzu odpowiednią kwotę naleŜy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego nr 41 8382 0001 2600 0648 3000 0070 z dopiskiem: zabezpieczenie naleŜytego
wykonania umowy „Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec – (znak sprawy
PR.271.6.2013.ZP )
b) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niŜ w pieniądzu, dokument
zabezpieczenia naleŜy złoŜyć w Wydziale Planowania i Rozwoju (pokój nr 11) w Urzędzie Gminy
i Miasta w Węglińcu, ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec. Dokument ten zostanie przekazany do
depozytu w Wydziale Finansowym Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niŜ w pieniądzu, dokument
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy naleŜy w terminie do 2 dni przed planowanym
terminem podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Dokument
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy musi obejmować odpowiedzialność Gwaranta
w zakresie:
100 % zabezpieczenia słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego
wykonania umowy, w okresie od dnia zawarcia umowy,
30 % wysokości zabezpieczenia słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
Dokument zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy nie moŜe ograniczać
odpowiedzialności Gwaranta z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy
oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zabezpiecza wszelkiego rodzaju roszczenia
zamawiającego w związku z niewykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem umowy przez
wykonawcę oraz wszelkiego rodzaju roszczenia zamawiającego wynikające z przepisów o rękojmi
za wady.
5. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienaleŜytego wykonania umowy słuŜy w szczególności pokryciu roszczeń o zapłatę:
a) odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązania (art. 471
kc),
b) kary umownej (art. 483 § 1 kc),
c) odszkodowania z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy wzajemnej (art. 491 § 1 kc),
d) odszkodowania z tytułu niemoŜności świadczenia, za którą wykonawca ponosi
odpowiedzialność (art. 493 § 1 kc),
e) odszkodowania z tytułu szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania z umowy wzajemnej
(art. 494 kc),
6. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w zakresie roszczeń z tytułu rękojmi słuŜy w
szczególności pokryciu roszczeń :
a) o obniŜenie ceny w przypadku stwierdzenia wad (art. 560 § 1 kc),
b) o naprawienie szkody wynikłej z opóźnienia polegającego na świadczeniu wadliwych rzeczy
oznaczonych co do gatunku (art. 561 § 1 kc),
c) o naprawienie szkody poniesionej wskutek istnienia wady (art. 566 § 1 kc),
d) o zwrot ceny, gdy z powodu wady prawnej kupujący był zmuszony wydać rzecz osobie
trzeciej (art. 575 kc).
UWAGA!!! W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania
umowy w formie gwarancji/poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności
jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty
zabezpieczenia nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie, Ŝe zaistniały okoliczności zatrzymania zabezpieczenia naleŜytego
wykonania umowy, bez potwierdzania tych okoliczności. Treść gwarancji/poręczenia nie
moŜe ograniczać bezwarunkowości gwarancji/ poręczenia, a w szczególności nie moŜe
zawierać zapisów, Ŝe Ŝądanie zapłaty zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy powinno
być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, który
potwierdzi, Ŝe podpisy złoŜone na Ŝądaniu zapłaty naleŜą do osób uprawnionych do
zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego

XV.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do
SIWZ.
XVI.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługuje odwołanie wyłącznie wobec
czynności (art. 180 ust.2 pkt 2-4 ustawy Pzp):
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w terminie wskazanym w art. 182 ustawy Pzp. Kopię odwołania Odwołujący
przesyła Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
XVII. Informacje administracyjne.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia moŜna uzyskać:
- ze strony internetowej Zamawiającego www.wegliniec.pl,
- osobiście, pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Węgliniec, Wydział Planowania i Rozwojupokój nr 11, ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec. Wnioski o przekazanie SIWZ naleŜy
składać: Urząd Gminy i Miasta Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec lub faxem: (0
75) 77 12 551.
- listem poleconym za zaliczeniem pocztowym, uwzględniającym koszty przesyłki.
Opłata za formularz SIWZ wynosi 10,00 zł – wpłata na konto nr 12 8382 0001 2600 0648
3000 0010 z dopiskiem – „opłata za SIWZ”.
Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy, Ŝe spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych
Załącznik nr 3 – wykaz usług
Załącznik nr 4 – wykaz narzędzi
Załącznik nr 5 – oświadczenie Wykonawcy, Ŝe nie podlega wykluczeniu z powodu niespełniania
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Załącznik nr 6 - informacja, którą część zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom.
Załącznik nr 7 - projekt umowy
Załącznik nr 7a i 7b – wzór informacji, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy Prawo
zamówień publicznych

Załącznik nr 1 do SIWZ
Znak sprawy PR.271.6.2013.ZP
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/*

FORMULARZ OFERTY
Ja, niŜej podpisany/my, niŜej podpisani*……………………………………………………………..………………….
działając w imieniu i na rzecz :…………………………………………………………………………………………..
NIP*……………………………………..REGON* ………………………………………………..
Tel………………………………………. Fax ……………………………………………………..
w odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oferuję realizację zamówienia na wykonanie zadania pn. „Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec „ (znak
sprawy
PR.271.6.2013.ZP), za następującą cenę:

Cena brutto za 1 mg __________zł x 4.237 mg = ____________ cena brutto

1.
2.
3.
4.
5.

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do 30.06.2014r.
Oświadczamy, Ŝe podana powyŜej cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, zgodnie ze
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeŜeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia składania ofert.
Zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istotne postanowienia umowy akceptujemy i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyŜej wymienionych
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Data

Podpis i pieczątka imienna osoby(osób)
uprawnionej (ych) do reprezentowania
Wykonawcy**

* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy
** w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisuje Pełnomocnik

Załącznik nr 2 do SIWZ
Znak sprawy PR.271.6.2013.ZP
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

Ja, niŜej podpisany/my, niŜej podpisani ...................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia
na wykonanie zadania pn. „Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec „
(znak sprawy PR.271.6.2013.ZP), oświadczam (y), Ŝe Wykonawca spełnia warunki
określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póŜn. zm.)

Data

Podpis i pieczątka imienna osoby(osób)
uprawnionej (ych) do reprezentowania
Wykonawcy *

* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisuje Pełnomocnik

Załącznik nr 3 do SIWZ
Znak sprawy PR.271.6.2013.ZP
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
równieŜ wykonywanych , głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane .

Adres Wykonawcy ..................................................................................................................
Opis przedmiotu zamówienia

Wartość brutto
umowy

Data wykonania
przedmiotu
umowy

Nazwa, adres, tel.
Zamawiającego

Do wykazu usług naleŜy dołączyć dowody określające, Ŝe usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie one.
Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r.,
poz. 231), w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia
wejścia w Ŝycie w/w rozporządzenia, wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia, moŜe przedkładać dokumenty potwierdzające naleŜyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817).
Data

Podpis i pieczątka imienna osoby(osób)
uprawnionej (ych) do reprezentowania
Wykonawcy *

Załącznik nr 4 do SIWZ
Znak sprawy PR.271.6.2013.ZP

________________________
pieczęć firmowa wykonawcy
(pełna nazwa i adres firmy)

Wykaz narzędzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi
zasobami

L.P.

Typ pojazdu i
marka pojazdu
lub nazwa
sprzętu

Nr
rejestracyjny
(jeŜeli
dotyczy)

Rok
produkcji
(jeŜeli
dotyczy)

Data waŜności
dopuszczenia
do ruchu (jeŜeli
dotyczy)

Ilość

Podstawa
dysponowania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

*w przypadku korzystania od podmiotów trzecich, dołączyć oświadczenie o wyraŜenie zgody na dysponowanie
wymienionym sprzętem

Załącznik nr 5 do SIWZ
Znak sprawy PR.271.6.2013.ZP
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA*

Ja, niŜej podpisany/my, niŜej podpisani ...................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia
na wykonanie zadania pn.: „Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec „
(znak
sprawy PR.271.6.2013.ZP), oświadczam (y), Ŝe Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z póŜn. zm.)

Data

Podpis i pieczątka imienna osoby(osób)
uprawnionej (ych) do reprezentowania
Wykonawcy *

* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa i podpisuje kaŜdy z Wykonawców

Załącznik nr 6 do SIWZ
Znak sprawy PR.271.6.2013.ZP
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/
Informacja, którą część zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom.

Zakres usług wykonywanych przez podwykonawcę
Lp.

Zakres usług wykonywanych przez podwykonawcę

Data

Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) uprawnionej(-ych) do
reprezentowania Wykonawcy *

* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisuje Pełnomocnik

Załącznik nr 7a do SIWZ
Znak sprawy PR.271.6.2013.ZP
___________________________
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/

LISTA PODMIOTÓW NALEśĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Ja, niŜej podpisany/my, niŜej podpisani ..................................................................................
.....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
„Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec „ (znak sprawy PR.271.6.2013.ZP),
oświadczam(y), Ŝe naleŜę/naleŜymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w skład
której wchodzą następujące podmioty:
……………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
……………...……...…........................

Data

Podpis i pieczątka imienna osoby(osób)
uprawnionej (ych) do reprezentowania
Wykonawcy *

Załącznik nr 7 b do SIWZ
Znak sprawy PR.271.6.2013.ZP
___________________________
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/

INFORMACJA

Ja, niŜej podpisany/my, niŜej podpisani ..................................................................................
.....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
„Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec „ (znak sprawy PR.271.6.2013.ZP),
informuję/informujemy, Ŝe nie naleŜę/ nie naleŜymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Data

Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy *

Załącznik nr 7 do SIWZ
Znak sprawy PR.271.6.2013.ZP
UMOWA
zawarta w dniu …………….. w Węglińcu pomiędzy:
Gminą i Miastem Węgliniec z siedzibą: 59-940 Węgliniec, ul. Sikorskiego 4
reprezentowaną przez
Andrzeja Kutrowskiego – Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
przy kontrasygnacie:
Jolanty Zawisza – Skarbnika Gminy i Miasta Węgliniec
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
…………………………………..……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
NIP: ……………………….
REGON: ………………………
figurującym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, na wykonanie usługi pn. „Świadczenie usługi odbioru
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu
Gminy i Miasta Węgliniec” .
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe prowadzona przez niego działalność gospodarcza umoŜliwia
mu naleŜyte wykonanie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3. Wykonawca oświadcza, iŜ przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z
warunkami lokalizacyjnymi oraz Ŝe warunki te zostały uwzględnione w zaoferowanym
wynagrodzeniu, o którym mowa w § 10 umowy.
4. Integralną częścią niniejszej umowy są:
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
2) oferta złoŜona przez Wykonawcę.
§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Termin realizacji przedmiotu umowy określa się na okres: od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca
2014 r.
§3
OPIS PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 obejmuje:
1) Odbieranie wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i

2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)

1.
1)

2)

3)

4)
5)

6)

niezamieszkałych wraz z ich dostarczeniem do Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych w Lubaniu lub instalacji zastępczej wskazanej w Uchwale nr
XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w
sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Dolnośląskiego 2012 oraz uchwałach zmieniających, na zasadach określonych w ustawie
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r.
poz. 391 z późn. zm.).
Organizację selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia z podziałem na frakcje określone w uchwale nr
423/XX/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Węgliniec.
Obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Węglińcu,
przy ul. Leśnej 1 a, oraz mobilnych punktów odbioru odpadów komunalnych na terenie
Gminy.
UmoŜliwienie właścicielom nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości
niezamieszkałych najmu, dzierŜawy lub innej formy dysponowania pojemnikami do
zbierania odpadów komunalnych.
WyposaŜenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych
w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
UmoŜliwienie właścicielom nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości
niezamieszkałych świadczenia usługi mycia, dezynfekcji oraz dezynsekcji i napraw
technicznych pojemników na odpady komunalne.
Opracowanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.
Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia.
§4
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
W zakresie odbierania odpadów komunalnych zmieszanych Wykonawca ma
obowiązek w szczególności:
odbierać wszystkie zmieszane odpady komunalne zbierane w pojemnikach na odpady z
miejsca ustawienia pojemników na terenie nieruchomości lub innego miejsca wskazanego
przez właściciela nieruchomości;
odbierać odpady pozostawione obok pojemników (tzw. „nadwyŜki”), przy czym nie
dotyczy to rodzaju odpadów, na które Wykonawca określił harmonogram i które są
wystawione poza miejscem i terminami zbiórki tych odpadów;
uprzątać odpady komunalne, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich
opróŜniania, a takŜe odpady wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie (np. w wyniku
aktów wandalizmu);
odstawiać, po opróŜnieniu, pojemniki na odpady w miejsca ich ustawienia;
sprawdzać kaŜdorazowo zawartość pojemnika na zmieszane odpady komunalne, a w
przypadku stwierdzenia, Ŝe w pojemniku znajdują się odpady, których obowiązek
selektywnego zbierania wynika z uchwały nr 423/XX/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia
18 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy i Miasta Węgliniec – udokumentować ten fakt oraz niezwłocznie powiadomić o
nim Zamawiającego, wraz ze wskazaniem adresu nieruchomości;
przekazywać wszystkie odebrane odpady komunalne do zagospodarowania w Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu lub do instalacji zastępczej,
które wskazane zostały dla Regionu Zachodniego w Uchwale nr XXIV/617/12 Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

oraz uchwałach zmieniających, na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn.
zm.) oraz zgodnie z zasadą bliskości określoną w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2013 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).
7) Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o stwierdzonych
przypadkach:
a) notorycznego powstawania tzw. „nadwyŜek” na danych nieruchomościach,
b) niemoŜności odebrania z nieruchomości odpadów komunalnych ze względu na brak
współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą,
8) niezwłocznie informować Zamawiającego o innych nieprawidłowościach związanych z
postępowaniem z odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, np. brakiem
wyposaŜenia nieruchomości w pojemniki na odpady, niedostosowaniem wielkości
pojemnika do ilości osób z niego korzystających lub ilości wytwarzanych odpadów,
brakiem utrzymania pojemników na odpady we właściwym stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym,
2. W zakresie organizacji selektywnej zbiórki odpadów wraz z odbiorem odpadów
Wykonawca ma obowiązek w szczególności:
1) wyposaŜyć nieruchomości w pojemniki na obsługiwanym obszarze, w terminie do 3 dni
od daty podpisania umowy, w zestawy specjalistycznych pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów w kolorystyce określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia,
2) Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zapewnia ustawienie 4 kpl. pojemników
do selektywnej zbiórki odpadów w systemie zbiorowym o pojemności nie mniejszej
niŜ 1100 l, zlokalizowanych w obiektach szkolnych w Węglińcu, St.Węglińcu,
Czerwonej Wodzie i Ruszowie.
3) wyposaŜać nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe przypisane do selektywnej
zbiórki w systemie indywidualnym i zbiorowym, w worki półprzeźroczyste wykonane z
folii PHD o pojemności 120 l, przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, o
kolorystyce ustalonej w SIWZ. Wykonawca musi dostarczyć pierwsze worki najpóźniej w
terminie do 3 dni od daty rozpoczęcia świadczenia usługi będącej przedmiotem
niniejszego postępowania lub zgłoszenia nieruchomości do obsługi. Kolejne worki
dostarczane będą właścicielom nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej po zwrocie
poprzednich worków (worek za worek),
4) umieścić na pojemnikach/workach informacje dotyczące:
a) rodzaju frakcji odpadów, które naleŜy wrzucać do pojemników/worków, a których
nie naleŜy wrzucać - w formie pisemnej w języku polskim oraz w formie
graficznej,
b) nazwy lub logo firmy odbierającej odpady,
5) dostarczać właścicielom nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych materiały
informacyjne i edukacyjne dotyczące m.in. zasad selektywnej zbiórki odpadów
przygotowane przez Zamawiającego oraz harmonogramy odbioru odpadów,
przygotowane przez Wykonawcę,
6) odbierać wszystkie odpady zgromadzone w pojemnikach/workach do selektywnego
zbierania odpadów oraz odpady pozostawione obok pojemników, a takŜe papier i tekturę
spakowane w inny sposób niŜ poprzez umieszczenie w worku do selektywnej zbiórki, np.
bele, pudła, wiązanki,
7) przekazywać selektywnie zebrane i odebrane odpady do Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu, zgodnie z hierarchią postępowania z
odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z

2013 r. poz. 21),
8) odbierać i transportować odpady zbierane selektywnie w taki sposób, aby nie dopuścić do
zmieszania tych odpadów,
9) niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach
stwierdzonych w trakcie świadczenia usługi, a w szczególności o:
a) wszystkich nieprawidłowościach związanych z eksploatacją i lokalizacją
pojemników,
b) niemoŜności odebrania z nieruchomości odpadów komunalnych segregowanych ze
względu na brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą,
c) niemoŜności skutecznego dostarczenia właścicielom nieruchomości worków
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ze względu na brak
współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą.
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) odbierania mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zuŜytych opon, zuŜytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zuŜytych baterii i akumulatorów, odpadów
zielonych i bioodpadów w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów niebezpiecznych przez cały okres
świadczenia usługi z PSZOK w Węglińcu przy ul. Leśnej 1a, oraz 4 razy do roku (tj. raz
na kwartał) z pozostałych mobilnych miejsc odbioru odpadów na terenie Gminy,
2) odbierania przeterminowanych i niezuŜytych leków z aptek na terenie Gminy, po
zgłoszeniu przez właścicieli aptek potrzeby ich odbioru,
3) odbierania odpadów powstałych w wyniku procesu oczyszczania ścieków na komunalnej
oczyszczalni ścieków w Węglińcu na podstawie harmonogramu ustalonego z
Zamawiającym,
4) przekazywania odebranych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych w Lubaniu, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa
w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) oraz
ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.
Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.).
4. W zakresie umoŜliwienia właścicielom nieruchomości najmu, dzierŜawy lub
przyjęcia w innej formie dysponowania pojemników na odpady komunalne
segregowane i niesegregowane Wykonawca ma obowiązek:
1) dysponować sprawnymi i estetycznymi pojemnikami i kontenerami na odpady o
pojemnościach 110 l – 7000 l,
2) przedłoŜyć wszystkim właścicielom nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych
ofertę udostępnienia pojemników i kontenerów na odpady w terminie do 14 dni od daty
podpisania umowy,
3) przedłoŜyć Zamawiającemu w formie pisemnej oraz elektronicznej wykaz właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, którym Wykonawca przekaŜe lub
przekazał w najem, dzierŜawę lub inną formę dysponowania pojemniki na odpady wraz z
określeniem ich pojemności w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca.
5. W zakresie umoŜliwienia właścicielom nieruchomości świadczenia usługi mycia,
dezynfekcji oraz dezynsekcji i napraw technicznych pojemników na odpady
komunalne Wykonawca ma obowiązek w szczególności przez czas trwania niniejszej
umowy:
1) dysponować moŜliwościami technicznymi w zakresie mycia, dezynfekcji oraz dezynsekcji
i napraw technicznych pojemników na odpady, aby właściciele nieruchomości mieli

moŜliwość zamówienia takiej usługi u Wykonawcy,

6. W zakresie opracowania harmonogramu odbioru odpadów komunalnych
Wykonawca ma obowiązek:
1) opracować harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów
zbieranych selektywnie w oparciu o wskazania zawarte w Specjalizacji Istotnych
Warunków Zamówienia dotyczące częstotliwości odbierania poszczególnych rodzajów
odpadów komunalnych, rodzaj i charakter zabudowy oraz system selektywnej zbiórki
odpadów i przekazać go Wykonawcy,
2) uzgodnić opracowany harmonogram z Zamawiającym w taki sposób, aby co najmniej na
7 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy
został on zaakceptowany przez obydwie strony zamówienia,
3) uwzględnić w trakcie opracowywania harmonogramu rodzaj zabudowy oraz wymaganą
częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w taki sposób, aby nie dochodziło do
przepełnienia pojemników na odpady, szczególnie w dniach świątecznych oraz w dniach
ustawowo wolnych od pracy,
4) kaŜdorazowo przed dokonaniem zmiany w harmonogramie uzyskać akceptację
Zamawiającego i niezwłocznie przekazywać nowy harmonogram mieszkańcom Gminy
nieruchomości zamieszkałej oraz właścicielom nieruchomości niezamieszkałej oraz
Zamawiającemu,
5) umieścić harmonogram na własnej stronie internetowej i eksponować go przez cały okres
świadczenia usługi, a takŜe niezwłocznie informować na własnej stronie internetowej oraz
Wykonawcę o zmianach w harmonogramie.
7. W zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą
przedmiotem zamówienia Wykonawca ma obowiązek w szczególności:
1) prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),
2) trwale zapisywać i przechowywać w sposób zapewniający odczytanie danych oraz
udostępniać na Ŝądanie Zamawiającemu informacje o połoŜeniu i miejscach postojów
pojazdów, którymi Wykonawca realizuje przedmiot umowy oraz informacje o miejscach
wyładunku odpadów pochodzące z monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania
satelitarnego,
3) trwale zapisywać i przechowywać oraz udostępniać na Ŝądanie Zamawiającemu
dokumentacji fotograficznej w zakresie stwierdzonych przez obsługę nieprawidłowości w
postępowaniu z odpadami na nieruchomości, brak współdziałania właściciela
nieruchomości z Wykonawcą w zakresie odbioru odpadów komunalnych i miejsca
zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych.
§5
OBSŁUGA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ
MOBILNYCH MIEJSC ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
1. PSZOK w Węglińcu przy ul. Leśnej 1a, oraz mobilne miejsca odbioru odpadów będą
miejscami czasowego magazynowania odpadów, tj. od chwili ich przyjęcia od
mieszkańców gminy do czasu zapełnienia przeznaczonych na te odpady pojemników;
zapełnione pojemniki wywoŜone będą do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych w Lubaniu z częstotliwością zapewniającą bezpieczeństwo i higienę pracy

personelowi oraz bezpieczeństwo ekologiczne,
2. Wykonawca zobowiązany jest wyposaŜyć PSZOK oraz mobilne miejsca odbioru
odpadów w specjalistyczne urządzenia /pojemniki do gromadzenia odpadów
komunalnych o określonej pojemności i kolorystyce zawartej w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca w ramach obowiązku zobowiązuje się w szczególności do przekazywania
Zamawiającemu ewidencji przyjmowanych odpadów oraz potwierdzenia ich przekazania
w formie kart ewidencji odpadów lub karty przekazania odpadów do Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu.
§6
INNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) zapewnienia przez cały czas trwania umowy sprawnych środków technicznych
gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie przedmiotu umowy w ilości nie
mniejszej niŜ w ilości podanej w złoŜonej w postępowaniu przetargowym ofercie,
2) zapewnienia właściwego stanu sanitarnego pojazdów do odbioru i transportu odpadów,
3) zabezpieczenia przewoŜonych odpadów przed wysypywaniem, a takŜe przed
wydzielaniem nieprzyjemnych zapachów i odorów,
4) umoŜliwienia wstępu na teren bazy transportowej przedstawicielom Zamawiającego lub
pracownikom państwowych instytucji upowaŜnionych do kontroli realizacji przedmiotu
umowy oraz przepisów prawa,
5) udostępniania Zamawiającemu, w kaŜdym czasie i na kaŜde Ŝądanie, dokumentacji
związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia,
6) zorganizowania zaplecza biurowego wraz z obsługą w taki sposób, aby moŜliwy był
kontakt z Wykonawcą codziennie w dni robocze oraz wskazania osoby lub osób
upowaŜnionych do kontaktów z Zamawiającym i danych kontaktowych,
7) zorganizowania dyŜurów w dni ustawowo wolne od pracy w taki sposób, aby moŜliwy
był kontakt Zamawiającego z Wykonawcą w tych dniach oraz, w przypadku wystąpienia
zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych, a zagraŜających Ŝyciu, zdrowiu i bezpieczeństwu
ludzi lub porządkowi publicznemu, podejmowanie przez Wykonawcę w tych dniach
działań zapewniających utrzymanie właściwej jakości świadczonych usług, bez
dodatkowego wynagrodzenia,
8) delegowania upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy do uczestnictwa w naradach
prowadzonych przez Zamawiającego, na których omawiane będą zadania związane z
realizacją przedmiotu umowy,
9) dokonywania odbioru i transportu odpadów równieŜ w przypadkach, kiedy dojazd do
miejsc gromadzenia odpadów będzie znacznie utrudniony np. z powodu remontu dróg i
dojazdu do punktów trudno dostępnych (szczególnie zimą i w okresie wzmoŜonych
opadów deszczu i śniegu) poprzez zorganizowanie środków transportu, które umoŜliwią
odbiór odpadów z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji wynikających ze
złych parametrów technicznych dróg - bez dodatkowego wynagrodzenia;
10) przystąpienia do odbioru odpadów komunalnych z nowo zgłoszonych nieruchomości w
terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
§7
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający zobowiązany jest przez okres realizacji postanowień niniejszej umowy do:

1) niezwłocznego rozpatrywania wniosków Wykonawcy w zakresie zmian do
harmonogramu odbierania odpadów komunalnych oraz zmian miejsc ustawienia
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
2) występowania w imieniu mieszkańców w sprawach uciąŜliwości, niedogodności,
niesolidności i niezgodności wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę oraz
inicjowanie działań zmierzających do usunięcia lub ograniczenia tych uciąŜliwości,
niedogodności itd.,
3) oceny raportów i sprawozdań sporządzanych przez Wykonawcę, o których mowa w § 8,
4) dokonywania oceny poprawności wykonania usługi wraz z Wykonawcą, w raŜących
przypadkach zgłoszonym nieprawidłowości przez właścicieli nieruchomości,
5) rozliczenia usług świadczonych przez Wykonawcę i dokonywania zapłaty wynagrodzenia
naleŜnego Wykonawcy na zasadach określonych w § 10,
6) dokonania akceptacji lub wniesienia uwag do harmonogramu odbioru odpadów
komunalnych w terminie 7 dni od jego przekazania przez Wykonawcę,
7) posiadania nieograniczonego dostępu do systemu monitorowania lokalizacji i pracy
pojazdów, o którym mowa w § 4 ust.8 pkt 2.
2. Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu umowy zastrzega sobie prawo do
kontrolowania prac wykonywanych przez Wykonawcę lub podwykonawców, zarówno
przy udziale Wykonawcy, jak i samodzielnie. Z dokonanych kontroli sporządzane będą
protokoły pokontrolne.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy
Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, wyznaczając
jednocześnie termin na ich usunięcie.
§8
SPRAWOZDAWCZOŚĆ
1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu:
1) miesięcznych raportów zawierających informacje o:
a) ilości odebranych odpadów komunalnych zmieszanych [Mg],
b) ilości odebranych odpadów segregowanych (szkło, tworzywa sztuczne, metale,
papier, wielomateriałowe, biodegradowalne) [Mg],
c) ilości odebranych odpadów wielkogabarytowych i zuŜytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego [Mg],
d) ilości i rodzaju odpadów zgromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK) i mobilnych miejsc odbioru odpadów [Mg],
e) wykaz nieruchomości od których zostały odebrane odpady komunalne,
f) sposobach zagospodarowania w/w odpadów ze wskazaniem instalacji do których
odpady oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
sortowania zostały przekazane,
2) kwartalnych sprawozdań zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
do końca miesiąca następującego po kwartale, Zamawiającemu dotyczących:
a) informacji o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych
oraz sposobie ich zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji, do której
zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady
komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania,
b) informacji o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
c) przekazanych do składowania na składowisko odpadów,
d) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich
zagospodarowania,

e) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;
f) wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w
sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie,
g) kopii dowodów dostarczania odpadów do odzysku lub unieszkodliwiana tj. karty
ewidencji odpadów bądź karty przekazania odpadów.
2. Raporty o których mowa w ust.1 muszą być przekazane w formie elektronicznej i
pisemnej uzgodnionej z Zamawiającym.
3. Raporty miesięczne będą podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w formie elektronicznej
raporty o:
a) przypadkach składowania odpadów niezgodnego z Uchwałą nr 423/XX/12 Rady
Miejskiej Węglińca z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Węgliniec,
b) konieczności zmiany ilości lub rodzaju uŜywanych na danej nieruchomości
pojemników lub worków,
c) adresach nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz ilości odebranych
pojemników/worków na których powstają odpady, nie ujętych w gminnym
systemie gospodarowania odpadami,
d) konieczności wymiany lub naprawy pojemników na składowanie odpadów,
e) trudności dokonania odbioru lub zagospodarowania odpadów, ze wskazaniem
okoliczności zdarzeń,
f) braku moŜliwości dokonania odbioru lub zagospodarowania odpadów, ze
wskazaniem okoliczności zdarzeń,
g) niesprawności któregokolwiek z urządzeń słuŜących ewidencji odbioru odpadów,
h) ilości przekazanych worków nieruchomościom zamieszkałym i niezamieszkałym.
§9
KOORDYNATORZY UMOWY
1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się w imieniu Stron w związku z zawartą
umową będą:
Po stronie Zamawiającego:
1) ………………………, nr tel. ………………, e-mail: …………………………
2) ………………………, nr tel. ………………, e-mail: …………………………
Po stronie Wykonawcy:
1) ………………………, nr tel. ………………, e-mail: …………………………
2) ………………………, nr tel. ………………, e-mail: …………………………
2. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i
ustalonych zwyczajów z poszanowaniem praw drugiej strony umowy.
3. Strony dopuszczają moŜliwość zmiany osób wymienionych w ust. 1, o czym niezwłocznie
powiadomią drugą stronę w formie pisemnej bez potrzeby wprowadzania zmian w
niniejszej umowie.
§10
WYNAGRODZENIE
1. Strony zgodnie postanawiają, Ŝe Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za
faktyczne odebrane w ramach postanowień umowy ilości odpadów wg następującego
wyliczenia:

Miesięczna wartość realizacji zamówienia = łącznej ilości zebranych odpadów z terenu
Gminy [Mg/m-c] x jednostkowy koszt ich odbioru i transportu wg kwoty ustalonej w
formularzu ofertowym [zł/Mg]
2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi, za kaŜdy miesiąc świadczenia
usługi, w terminie do 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będą równieŜ raporty miesięczne zgodnie z § 8
ust.1 litera a.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z
wykonaniem przedmiotu umowy.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie przekazane na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
6. Całkowita wartość Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1
ust.1 i obejmująca termin realizacji umowy określony w § 2 wynosić będzie
……………..zł brutto słownie : ………………………….............
7. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z umową lub
obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania zapłaty
wynagrodzenia do czasu usunięcia tej niezgodności. W takim przypadku Zamawiający nie
jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za okres wstrzymania się z dokonaniem
zapłaty wynagrodzenia.
§11
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku:
1) za niewykonanie obowiązku odbioru odpadów komunalnych z gminnego Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz mobilnych miejsc odbioru
odpadów – 2 000, 00 zł za kaŜdy dzień opóźnienia,
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 6,
3) za opóźnienia w przystąpieniu do wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,05%
wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 6 za kaŜdy dzień zwłoki,
4) za nie zapewnienie w ramach świadczenia usługi zadeklarowanej w ofercie ilości
wymaganego sprawnego sprzętu lub pojemników na odpady - w wysokości 500,00 zł za
kaŜdą brakującą jednostkę sprzętu lub pojemnik w ciągu dnia,
5) za brak moŜliwości kontaktowania się z Wykonawcą w ciągu dnia zarówno w dni
robocze, jak i w dni ustawowo wolne od pracy – 2 000,00 zł za kaŜdy dzień,
6) za niepodjęcie przez Wykonawcę działań zapewniających utrzymanie właściwej jakości
świadczonych usług na polecenie Zamawiającego w dniach ustawowo wolnych od pracy,
w przypadku wystąpienia zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych, a zagraŜających Ŝyciu,
zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi lub porządkowi publicznemu –2 000,00 zł za kaŜdy
stwierdzony przypadek,
7) za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie organizacji selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, tj.:
a) brak pojemników do selektywnej zbiórki odpadów lub ustawienie ich po terminie
wynikającym z § 4 ust. 3 pkt 1 oraz brak przestawienia na Ŝądanie Zamawiającego
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 500,00 zł za kaŜdy stwierdzony
przypadek,
b) brak wyposaŜenia nieruchomości przypisanych do systemu indywidualnego i zbiorowego
w wymagane worki do selektywnej zbiorki odpadów lub wyposaŜenie po terminach

wynikających § 4 ust. 3 pkt 2 z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy – 100,00 zł za
kaŜdy stwierdzony przypadek,
c) brak odebrania odpadów komunalnych segregowanych lub nieterminowe odebranie z
przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy - 100,00 zł za kaŜdy stwierdzony projekt
przypadek; kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 100,00 zł oraz ilości gospodarstw
domowych od których nie odebrano odpadów komunalnych segregowanych lub odebrano
nieterminowo, za kaŜdy dzień,
d) brak właściwego stanu sanitarnego, technicznego lub estetycznego pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów – 200,00 zł za kaŜdy stwierdzony przypadek,
8) za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie odbierania odpadów wielkogabarytowych,
mebli, zuŜytych opon, zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz
wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji w formie „wystawki” z
mobilnych miejsc odbioru odpadów tj.:
a) brak odebrania odpadów wielkogabarytowych, mebli, zuŜytych opon, zuŜytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego lub nieterminowe ich odebranie z przyczyn leŜących po
stronie Wykonawcy - 300,00 zł za kaŜdy stwierdzony przypadek; kara będzie naliczana jako
iloczyn kwoty 300,00 zł oraz ilości mobilnych miejsc odbioru odpadów z których nie
odebrano ww. odpadów komunalnych lub odebrano nieterminowo, za kaŜdy dzień,
9) za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie opracowania harmonogramu odbierania
odpadów komunalnych, tj.:
a) brak przekazania Zamawiającemu harmonogramu o którym mowa w § 4 ust. 7 pkt 1 300,00 zł za kaŜdy dzień opóźnienia,
b) brak uzgodnienia zmian w ww. harmonogramie z Zamawiającym – 500,00 zł za kaŜdy
stwierdzony przypadek,
c) brak umieszczenia i eksponowania ww. harmonogramu na stronie internetowej
Wykonawcy – 300,00 zł za kaŜdy dzień,
10) za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z
przedmiotem zamówienia, tj.:
a) brak lub nierzetelne albo nieterminowe sporządzanie raportów, o których mowa w § 8
– 500,00 zł za kaŜdy stwierdzony przypadek,
b) brak wykonania czynności, o których mowa w § 4 ust.8 pkt 1 –2 000,00 zł za kaŜdy
stwierdzony przypadek,
c) brak wykonania czynności, o których mowa w § 4 ust. 8 pkt 4 – 100,00 zł za kaŜdy
stwierdzony przypadek.
2. JeŜeli rzeczywiste szkody poniesione przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę
przewyŜszają wysokość kar wynikających z ust. 1 strony zastrzegają sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
§12
WYKONYWANIE PRZEDMIOTU UMOWY
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego opóźnień lub zwłoki w wykonaniu
przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub stwierdzenia w realizacji usługi istotnych wad
wynikających z winy Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wad lub
wyznaczy dodatkowy termin w wykonaniu przedmiotu umowy.
2. Wyznaczenie dodatkowych terminów w okolicznościach przedstawionych w ust. 1 nie
zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłacenia kar umownych wynikających z §11.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wynikłe z
niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz za szkody
wyrządzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§13
1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu najpóźniej w dniu
podpisania umowy polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności na sumę nie niŜszą niŜ 500 000,00 zł i na okres nie krótszy niŜ
czas trwania umowy.
2. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę polisy z rocznym okresem ubezpieczenia
Wykonawca zobowiązuje się do kontynuowania przedmiotowego ubezpieczenia lub
zawarcia nowego ubezpieczenia w nie zmniejszonym zakresie oraz przedstawienia
Zamawiającemu potwierdzeń kontynuacji polisy lub nowej polisy.
3. Przedstawienie Zamawiającemu potwierdzeń kontynuacji polisy lub nowej polisy musi
nastąpić najpóźniej w dniu następującym po dniu utraty waŜności poprzedniej polisy.
4. Niezrealizowanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ust. 1-3 uprawnia
Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy oraz naliczenia kar umownych
wynikających z §10 ust.6.
§14
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5 %
kwoty brutto określonej w § 10 ust. 6 niniejszej umowy tj...............................zł, w formie
2. Część zabezpieczenia (70%), zostanie zwrócona w ciągu 30 dni/wygaśnie nie wcześniej
niŜ w 30-stym dniu/ od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, Ŝe
przedmiot umowy został wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończony.
3. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niŜ w 15 dniu/wygaśnie nie
wcześniej niŜ w 15-stym dniu/ po upływie okresu rękojmi za wady.
§15
1. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami art. 144
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.), w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie moŜna było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:
1) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
2) wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia umowy,
3) z powodu okoliczności siły wyŜszej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego
przez czynniki zewnętrzne, którego nie moŜna było przewidzieć z pewnością, w
szczególności zagraŜającego bezpośrednio Ŝyciu lub zdrowiu ludzi lub groŜącego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
4) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym
zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których
Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które
powodują, Ŝe wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia
powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel
realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków
publicznych,
5) wprowadzenia zmian w stosunku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy, w
sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia.
2. W związku z wskazanymi w ust. 1 pkt 1-5 okolicznościami dopuszczalne jest
zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia o którym mowa w §10 ust. 1, przy czym

zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niŜ udokumentowany
wzrost kosztów świadczenia usługi.
3. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej
niewaŜności.
§16
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. 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, a Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie
wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy takŜe w przypadku:
1) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę wywozu odpadów komunalnych w ciągu 3 dni od 1
lipca 2013 r.,
2) przerwania wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuŜszy niŜ 3 dni,
3) braku właściwej jakości usług świadczonych przez Wykonawcę, tj. niezgodnej ze SIWZ
oraz ofertą Wykonawcy, a w szczególności przekazywania odpadów komunalnych
zmieszanych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania do zagospodarowania do instalacji innych, niŜ wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 6,
pomimo dwukrotnego wezwania do poprawy jakości usług złoŜonego na piśmie przez
Zamawiającego - po upływie 7 dni od dnia doręczenia drugiego wezwania do poprawy
jakości usług,
4) uporczywego i notorycznego nieprzestrzegania przez Wykonawcę zapisów niniejszej
umowy oraz wymagań wynikających z SIWZ,
5) braku polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe Wykonawca
jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności,
6) utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania umowy, wynikających z przepisów
prawa,
7) zaprzestania działalności przez Wykonawcę – w terminie 3 dni od dnia otrzymania
informacji o zaprzestaniu działalności.
3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
1) gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za naleŜycie
wykonaną usługę po upływie 60 dni od terminu wyznaczonego na zapłatę, pomimo
pisemnego wezwania do zapłaty złoŜonego przez Wykonawcę,
2) gdy Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania czynności niezgodnych z
przepisami prawa, pomimo pisemnego poinformowania przez Wykonawcę, Ŝe wykonanie
czynności jest niezgodne z przepisami prawa – po upływie 30 dni od dnia złoŜenia
informacji, pod warunkiem, Ŝe Zamawiający nie odstąpił od Ŝądania wykonania czynności
niezgodnych z przepisami prawa.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem niewaŜności i
zawierać uzasadnienie.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada
Wykonawca, obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru usługi przerwanej,
2) dokonania zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane przez Wykonawcę do
dnia odstąpienia od umowy.
§17
Zakazuje się przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie
bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§18
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

1.
2.
3.
4.
5.

§19
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji
podatkowej NIP……………………………
Wykonawca oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji
podatkowej NIP …………………………..
Wszelkie zmiany lub rozwiązanie, odstąpienie od umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem niewaŜności.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy
egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1994 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
oraz przepisy odrębne, a w szczególności: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ustawa z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391
z późn. zm.), ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) oraz
aktualnie obowiązujące akty prawa miejscowego podejmowane na podstawie ww. ustaw.
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