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Nr zamówienia:    ZPI. 271.15.2018              Nr dokumentu:  ZPI. 271.15.4.2018                        
 

S PECYFIKACJA 
 

I STOTNYCH 
 

W ARUNKÓW 
 

Z AMÓWIENIA 
 

Z A T W I E R D Z A M  :  
 

Wójt  Gminy  Nędza 
 
Nędza dnia:   16. 10. 2018 r. 
 

Anna  Iskała 
 
 

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

(   Kierownik     Jednostki  ) 
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POSTĘPOWANIE  
 

O     UDZIELENIE     ZAMÓWIENIA 
 

     PUBLICZNEGO 
 

W   TRYBIE  
 

PRZETARGU     NIEOGRANICZONEGO 
 
 

 

o   wartości   zamówienia   mniejszej   od   kwot   określonych  

w   przepisach   wydanych   na   podstawie   art. 11 ust. 8  

ustawy   z   dnia  29  stycznia  2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
 

NIE  PRZEKACZAJĄCEJ    WYRAŻONEJ   W   ZŁOTYCH 
 

RÓWNOWARTOŚCI    KWOTY    221. 000, 00   EURO 

 

U S Ł U G I  

 
  
 
 

 

ODBIERANIE   I   ZAGOSPODAROWANIE 

ODPADÓW      KOMUNALNYCH  

OD   WŁAŚCICIELI    NIERUCHOMOŚCI  

Z  TERENU   GMINY   NĘDZA    
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I. NAZWA   ORAZ  ADRES   ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1.1. Zamawiającym  jest         GMINA    NĘDZA 
 

1.2. Adres                      ul.  Jana  III   Sobieskiego    5 
 

                              47 –  440    NĘDZA 
 

                                     woj.  śląskie 
 

 tel /     32 /    410 20 18 ,      410 23 99    66 60 460 
 

 fax/    32 /     410 20 04        410 23 99 
  

                        e – mail :    ug@nedza.pl 
 

                                                           BIP:     www.bip.nedza.pl 
 

                   NIP:  639 – 19 – 67 – 777  
 

                                     REGON:  276258470 
 

Godziny   urzędowania: 
 

 

Poniedziałek 
 

 

od  700     do  1600 

 

Wtorek 
 

 

od  700       do   1500 

 

Środa 
 

 

od  700       do   1500 

 

Czwartek 
 

 

od  700      do   1500 

 

Piątek 
 

 

od  700      do   1400 

 

Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie: 

1. Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 

zawarła umowę      w sprawie zamówienia publicznego; 

2. Zamawiający – Gmina Nędza; 

3. Ustawa Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych                                                

          (tekst  jednolity    Dz. U. z 2017r.,     poz. 1579  z póżn.  zm.  ), 

4. Przedmiot zamówienia, zamówienie  :     Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych                     
                                                                             od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza  
 

5. Usługi  - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty 

budowlane lub dostawy. 
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6. SIWZ - specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami sporządzona dla 

niniejszego zamówienia zgodnie z zapisami art. 36 ustawy Pzp. 

7. Oferta - zestaw wszystkich dokumentów i oświadczeń żądanych przez Zamawiającej                                  

w SIWZ. Inne dokumenty, oświadczenia nie są traktowane jako oferta. 

8. Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy                                               

z dnia   9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług   ( Dz. U. z 2014r.  poz. 915 );”. 

9. CPV - kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień, za pomocą którego dokonuje się opisu 

przedmiotu zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28.11.2007 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

10. Konsorcjum - porozumienie cywilno-prawne dwóch lub większej liczby osób/podmiotów.                      

Należy je odnieść do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie                           

z art. 23ust. 1  ustawy Pzp. 

11. Lidera konsorcjum - jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia          

albo wykonujących wspólnie zamówienie, któremu pozostali wykonawcy (członkowie konsorcjum) 

powierzyli zadanie koordynacji prac i działań związanych z realizacją zamówienia. W szczególności 

lider będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającej do 

przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób razem i każdego z osobna. 

Znak postępowania : ZPI.271.15.2018 

 
Uwaga: w  korespondencji  kierowanej do  Zamawiającej należy  posługiwać się  tym   znakiem. 
 

12. Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających. 
 

II. TRYB    UDZIELENIA    ZAMÓWIENIA 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego                   

(na podstawie art. 39 i nast. ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ze zm. zwanej dalej 

ustawą Pzp, aktów wykonawczych do ustawy Pzp oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia). 

2. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana jest w dalszej treści siwz lub specyfikacją. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej siwz stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych 

do ustawy Pzp. 

III. OPIS    PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA 
 

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości  

z terenu Gminy Nędza 
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Opis przedmiotu zamówienia: 
 

1. Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na 
terenie nieruchomości na terenie Gminy Nędza, w sposób zapewniający osiągnięcie 
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania, zgodnie z zapisami  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach  (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn . zm.), zapisami Planu Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2016-2022, przyjętego  uchwałą Sejmiku 
Województwa Śląskiego Nr V/37/7/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Planu 
gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 i uchwałą  Sejmiku 
Województwa Śląskiego Nr V/37/8/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie  wykonania 
Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022  oraz przepisami 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza oraz zasadami 
określonymi w Uchwale Rady Gminy  w sprawie  określenia szczegółowego sposobu  i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                  
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną  przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i  zmienioną Uchwałą Nr LXXVI-454-2018 

Rady Gminy Nędza z dnia 15.10. 2018r. 

 
2. Wyposażenie nieruchomości  zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na terenie Gminy Nędza w worki do gromadzenia 
odpadów oznakowane zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Nędza oraz z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska                                         
z dnia 29 grudnia 2016r.  w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania  wybranych 
frakcji odpadów, 
 

3. Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 
 

Szczegółowy   opis   przedmiotu   zamówienia    stanowi   załącznik   do  SIWZ 
 

Wspólny Słownik Zamówień: 

 

     90500000 – 2   - Usługi związane z odpadami 

    90511000 – 2   - Usługi wywozu odpadów 

     90512000 – 9   - Usługi transportu odpadów 

     90513000 – 6   - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne 

     90513100 – 7   - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

     90514000 – 3   - Usługi recyklingu odpadów 

     90533000 – 2   - Usługi gospodarki odpadami 

 

 

IV. TERMIN   WYKONANIA   ZAMÓWIENIA 
 

 

0 1 . 0 1 . 2 0 1 9 r  –  3 1 . 1 2 . 2 0 1 9 r .   
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V. OPIS  CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA,  JEŻELI   ZAMAWIAJĄCY   DOPUSZCZA   SKŁADANIE   OFERT 
CZĘŚCIOWYCH 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, 
 

VI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 

LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH 

ZAMÓWIEŃ: 
 

Zamawiający  nie   przewiduje   możliwości   udzielania   wskazanych  zamówień. 

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA  OFERT  WARIANTOWYCH  ORAZ  MINIMALNE  WARUNKI,  
JAKIM  MUSZĄ  ODPOWIADAĆ  OFERTY   WARIANTOWE 

 

Zamawiający   nie   dopuszcza   składania   ofert   wariantowych. 

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY   
SPEŁNIANIA   TYCH    WARUNKÓW 

 

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie stosował  tzw. 
„procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. 
Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 
ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 
Zamawiający zatem - wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza [uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej] - dokonuje podmiotowej oceny 
spełnienia przez niego warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, tj. bada 
oświadczenie wstępne, a następnie żąda od niego przedłożenia - w trybie art. 26 ust. 2 ustawy - dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu”. 
 
 

1. Opis warunków udziału w postępowaniu, w zakresie: 
 

1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  zawodowej : 
 

1) Posiadanie wpisu do rejestru  działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych na terenie Gminy Nędza, 

2) Posiadanie zezwolenia  na prowadzenie działalności w zakresie transportu  odpadów , 
3) Posiadanie odpowiedniego wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny                          

i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (lub BDO – 
zgodnie   z obowiązującymi przepisami) ,  

 

1.2.   zdolności technicznej lub zawodowej: 
1) Dysponowanie  3 pojazdami typu śmieciarka przystosowanymi do odbierania  odpadów 

komunalnych z pojemników o pojemności 80, 110/120 ,  240  , 1100 litrów, 
2) Dysponowanie  1 pojazdem typu śmieciarka małogabarytowa   , przystosowanymi do odbioru 

odpadów z posesji o utrudnionym  dojeździe , w tym o wąskich ograniczonych krawężnikami 
dojazdach   

3) Dysponowanie 1 pojazdem z dźwigiem hakowym lub bramowym  , 
4) Dysponowanie 1 samochodem ciężarowym bez funkcji kompaktującej do odbioru np. 

selektywnie zbieranych odpadów w workach    
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5) Wskazanie instalacji , w szczególności regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych , do których  podmiot odbierający odpady będzie je przekazywać , 

6) Wskazanie podmiotu zbierającego odpady , w przypadku niewielkich ilości odebranych 
odpadów selektywnie zebranych niepodlegających przekazaniu do regionalnej instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych .  

 

1.3. wykonanych usług 
 

1) Posiadanie doświadczenia w realizacji usług odbioru odpadów komunalnych ( zmieszanych                               
i segregowanych ) , w okresie ostatnich 3 lat , o wartości zamówienia nie mniejszej                                           
niż 400 000, 00 zł brutto każda .  ( 2  referencje ) 
 

 

1.4. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. 
 

• Zamawiający nie precyzuje warunków 
 
          2.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

• przedstawi polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest   
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej   z przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 800.000,00   złotych. 

 

 
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim 
stosunków prawnych. 

 
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu  do dyspozycji niezbędnych zasobów                        
na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie                                             
i jednoznacznie wynikać w szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
 

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności  techniczne lub zawodowe, 
pozwalają na wykonanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału   w postępowaniu oraz bada, czy nie 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,  o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 
ustawy pzp. 
 

2.1. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu. 
1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu                                    

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa                                         
w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 

 
2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu                                    

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa                          
w art. 24 ust.5 pkt 1) pkt 8) ustawy Pzp. 

 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania                      
w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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4. Opis   sposobu   dokonywania   oceny   spełniania   warunków   udziału   w   postępowaniu. 
 
4.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo. 

 

4.1.1. Etap I – Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie 

informacji zawartych w „Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu” zwanego dalej Oświadczeniem - Załącznik nr 2 do SIWZ; 
 

4.1.2. Etap II – Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu    zostanie 

dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie 

wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie 

zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia. 
 

4.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania lub złożone Oświadczenie lub inne dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, 
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 
 

IX. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU   W   POSTĘPOWANIU. 

 

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy 

przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według załącznika 2a do siwz. 

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

Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według załącznika 2 do siwz. 

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa                                 

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności                         

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą                        

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie 

oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 3 do siwz. W przypadku składania oferty 

wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez 

mocodawcę pełnomocnik. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX ust. 2 niniejszej siwz dotyczące 

tych podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz..                      

IX ust. 2 niniejszej siwz. 

 

4a. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby składa także oświadczenie o którym 

mowa w rozdz. IX ust. 1 niniejszej siwz dotyczące tych podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. rozdz. IX ust. 1 niniejszej siwz. 
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5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta                                               

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie , nie krótszym niż 5 dni,   

aktualnych   na   dzień    złożenia    następujących oświadczeń lub dokumentów:  
 

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument 

składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; 

2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione   nie   wcześniej   niż   3   miesiące   przed   upływem   terminu   składania   

ofert,  

3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

4) wykazu zawierającego co najmniej 2 zrealizowane  usługi odbioru odpadów komunalnych ( zmieszanych                               

i segregowanych ) , w okresie ostatnich 3 lat , o wartości zamówienia nie mniejszej  niż 400 000, 00 zł 

brutto każda . ( 2  referencje ) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,                                  

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi  te zostały 

wykonane oraz załączeniem dowodów (dokumentów) określających, czy wskazane w wykazie w/w usługi 

zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa  

i prawidłowo ukończone (tzw. poświadczenie, , referencje, listy referencyjne, itp.). W przypadku składania 

oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy.     

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać                           

go łącznie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym   w załączniku nr 3 do siwz; 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 5 pkt 1 składa dokument lub dokumenty, wystawione                     

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 

w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania.  

8. Ponadto Wykonawcy obowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie z art. 23 ust. 2 

ustawy Pzp) w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców, o zakresie, 

co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego.  

9. Wykonawca może dołączyć do oferty, umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie 

(wzór umowy stanowi załącznik  do  siwz) lub przed zawarciem umowy, jeśli złożona oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą przez Zamawiającego. 



Strona 10 z 35 
 

10.  Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub 

oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych 

dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być 

ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza. 

11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i podmiotów, o których 

mowa w rozdziale VIII ust. 5 SIWZ kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych 

podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

12.  Dokumenty (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa), o których mowa w siwz, Wykonawcy mogą 

składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj. przez 

osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 

13.  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić 

wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

14.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty  lub oświadczenia 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także 

na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. 

15.  Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale IX niniejszej siwz, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie 

do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.    

16.  Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w rozdziale IX ust. 5 siwz, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 

dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).  

17.  W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów publicznych 

danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli 

Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, że dany dokument nie jest 

dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia. 

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na 

język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

19. Zamawiający zastrzega, że w zgodzie z treścią art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli będzie to niezbędne do 

zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na 

każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie 

są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
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X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEJ  Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY 
ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY WWW ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Zamawiający i Wykonawcy w zakresie składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

porozumiewać się będą drogą elektroniczną ug@nedza.pl  lub za pomocą faksu nr 32 410 20 04 ,                                             

a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania z zastrzeżeniem, że                                

dla złożenia oferty, wymagana jest forma pisemna.  

2. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Pismo złożyć można osobiście  w  sekretariacie Urzędu Gminy 

Nędza  przy ul. Jana III  Sobieskiego 5 biuro nr 17  albo przesłać listownie. W tym przypadku datą złożenia 

oświadczenia woli jest data wpływu pisma na wskazany wyżej adres. 

3. Zamawiający dopuszcza również formę elektroniczną w zakresie: 

1) przekazywania informacji z otwarcia ofert wraz z informacją na temat kwoty przeznaczonej                                      

na sfinansowanie zamówienia, 

2) przesyłania przez Wykonawców zapytań dotyczących treści siwz oraz odpowiedzi na te pytania przez 

Zamawiającego, 

3) przesyłania przez Zamawiającego wezwań do uzupełnień i wyjaśnień oraz informacji o wynikach 

postępowania, z zastrzeżeniem że e-mail potwierdzony zostanie niezwłocznie w formie pisemnej, 

4) przesyłania przez Wykonawców na żądanie Zamawiającego wyjaśnień; 

– adres  e-mail:   ug@nedza.pl 

4. Wszelkie informacje dotyczące postępowania w tym zapytania i odpowiedzi dla Wykonawców, modyfikacje 

siwz, ogłoszenie wyników itp. będą zamieszczane na stronie www.bip.nedza.pl 

5. W kwestiach spornych terminy liczone będą od dnia umieszczenia informacji na stronie Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej. 

Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania tj. w godzinach                                       

7.00 – 15.00  , zostanie potraktowana tak jakby przyszła w dniu następnym. 

7. Osoby  uprawnione  do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem : 

W  sprawach  procedury  przetargowej,   
   

     stanowisko                                    insp. ds. zamówień   publicznych i inwestycji  
imię i nazwisko WALDEMAR    KALUS 
tel.  32 66 60 485 

       e – mail:                                                   waldemar.kalus@nedza.pl    
uwagi od poniedziałku do piątku  w  godz.  8.00 - 14.00 

 

 

W  sprawach   merytoryczno – technicznych  /  zakres  i rodzaj usługi / : 
 

     stanowisko                                         insp. ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami 
imię i nazwisko EWA    DZIEDZIOCH 
tel.  32 66 60 484 

       e – mail:                                                    ilona.zon@nedza.pl   
uwagi od poniedziałku do piątku  w  godz.  8.00 - 14.00 

 

  W sprawach  przyjmowania wniosków, oświadczeń  drogą  elektroniczną, pocztową i telefoniczną  
 

        stanowisko                                       inspektor                    

        imię i nazwisko                               KORNELIA  POROMBKA                           

    tel.   (32) 66 60 458 
    fax    (32) 410 23 99 

e-mail:                                                ug@nedza.pl 
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XI. TERMINY   ZWIĄZANIA   OFERTĄ. 
  

Termin   związania   ofertą   wynosi   30   dni  od  ostatecznego terminu składania ofert. 

 

XII. WYMAGANIA    DOTYCZĄCE    WADIUM. 
 

1. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi  

25. 000,00  zł    (  dwadzieścia  pięć tysięcy  złotych  00/100  ) 
 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

a) pieniądzu na konto Zamawiającego: ING BankŚląski o/Racibórz   23 1050 0099 6825 7777 7777 7777                     
z  dopiskiem na przelewie:  „Wadium   do   przetargu   nr   ZPI.271.15.2018    na   zadanie                                              

pn    Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy Nędza 

b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie 

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancji bankowych;  

d) gwarancji ubezpieczeniowych;  

e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 

oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).  

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium  

w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty oryginalny 

dokument wadialny. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, 

którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert. 

5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia 

następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy Pzp. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej 

z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej 

kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zapłaci całą kwotę wadium w przypadku zaistnienia 

okoliczności, o którym mowa w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp. 

XIII.  OPIS   SPOSOBU   PRZYGOTOWANIA   OFERT. 
 

1. Ofertę sporządza się w języku polskim przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej siwz.  

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty i załączniki 

wymagane zapisami niniejszej siwz.  

3. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono 

z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym 

(na kserokopii składa się własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do 

podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone 

za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby. 
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5. Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnione  

do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 

6. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na maszynie do pisania lub komputerze lub czytelnym pismem 

odręcznym. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.  

7. Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione wszystkie dokumenty, załączniki i oświadczenia 

wymienione w rozdziale IX niniejszej siwz.  

8. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert. 

9.  Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zamieścić należy w kopercie zaadresowanej na 

Zamawiającego i podpisanej w następujący sposób:  

 

 
 ………………………………………….                                                        GMINA   NĘDZA 
  ……………………………………………..                                                   ul. Jana  III   Sobieskiego    5 
                       Oferent                                                                                  47 –  440   NĘDZA 
 

 
OFERTA    PRZETARGOWA  

 

Odbieranie  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  

 od właścicieli   nieruchomości   z  terenu  Gminy  Nędza 

 

                        NIE   OTWIERAĆ    PRZED    31.10. 2018r.     GODZ. 9 30 ! 
 

 

10. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami siwz. 
11. Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, powinny być parafowane przez osobę upoważnioną                             

do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.  
12. Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści Wykonawcą 

wspólnym powinny spełniać następujące wymagania: 
a) oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć 

dokument pełnomocnictwa; 
b) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej szczegółowo opisano  

w rozdziale IX siwz; 
c) przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wymagać dołączenia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą, co najmniej: 
- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem 

przedmiot zamówienia, 
- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin udzielonej rękojmi lub gwarancji; 
d) warunki określone przez Zamawiającego w siwz powinny być spełnione przez Wykonawców wspólnych 

łącznie. Należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie, który z Wykonawców odpowiada za spełnienie, jakich 
warunków siwz; 

e) wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych dokonywana jest przez 
pełnomocnika. Zamawiający kieruje wszelką informację i korespondencję do pełnomocnika; 

f) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązania. 

13. Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy                                                                                   
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, poz. 211),  
a Wykonawca składając ofertę, zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one 
udostępnione.  
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XIV. MIEJSCE   ORAZ   TERMIN   SKŁADANIA   I   OTWARCIA   OFERT. 
 

14. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz  wraz z dokumentami, załącznikami     

i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej siwz) składać należy do  dnia  31. 10. 2018r.                                        

do   godz.    9 00,         na  adres  zamawiającej  podany  w   punkcie  1    niniejszej   siwz,                           

pokój    nr    17     SEKRETARIAT 

15. Wykonawca   może,  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert,  zmienić   lub   wycofać  ofertę. 
Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

16. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres   
zamawiającej podany w punkcie 1, w sposób opisany w  punkcie XIII ust. 9  niniejszej  SIWZ  i dodatkowo 
opatrzone napisem “Zmiana”. Podobnie, w przypadku powiadomienia  o wycofaniu oferty - opatrzone napisem 
“Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. 

17. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania 
ofert. 

18. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

19.  Otwarcie     złożonych     ofert   nastąpi   w   dniu    31. 10. 2018r.   o  godz.  9 30,                                     

w   siedzibie   zamawiającej       sala narad     nr   13 
 

20. Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od 

Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału. 

 

XV. OPIS   SPOSOBU   OBLICZENIA   CENY. 

1. Wykonawcy winni podać cenę (wynagrodzenie ryczałtowe) na formularzu ofertowym stanowiącym                                  

zał. nr 1 do siwz.  

2. Cenę oferty (wynagrodzenie ryczałtowe) należy podać liczbowo i słownie w kwocie netto  

i brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena winna uwzględniać całość ponoszonego przez 

Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia. 

3. Sposób obliczenia ceny brutto: do ceny netto należy dodać kwotę VAT. Podstawą do wyliczenia ceny 

ofertowej powinna być dla Wykonawcy jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja. 

4. Cena ofertowa ma obejmować wszystkie prace wynikające z zakresu świadczonej usługi:  

6. Kryterium ceny obliczone będzie według wzoru opisanego dokładnie w rozdziale XVII niniejszej siwz. 

7. Cena oferty musi zawierać wycenę prac budowlanych wykonanych w najwyższym standardzie jakościowym. 

8. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca wizję lokalną budynku. 

9. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu towarów i importu usług, w celu dokonania oceny ofert 

Zamawiający doliczy do przedstawionych w nich cen podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku celnego Zamawiającego 

zgodnie z przepisami celnymi w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu 

dokonania oceny ofert Zamawiający doliczy do przedstawionych w nich cen cło, które miałby obowiązek 

ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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XVI. INFORMACJE   DOTYCZĄCE   WALUT   OBCYCH,  W   JAKICH   MOGĄ   BYĆ   PROWADZONE 
ROZLICZENIA   MIĘDZY   ZAMAWIAJĄCYM   A   WYKONAWCĄ. 

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).  

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

XVII. OPIS   KRYTERIÓW,  KTÓRYMI   ZAMAWIAJĄCY   BĘDZIE   KIEROWAŁ   SIĘ   PRZY   WYBORZE   
OFERTY,  WRAZ    Z  PODANIEM   ZNACZENIA  TYCH   KRYTERIÓW  ORAZ  SPOSOBU  OBLICZENIA 
OCENY  OFERT. 

 
 

 
Kryterium 

 
Znaczenie  procentowe 

kryterium 

 

Maksymalna liczba punktów jakie 
może otrzymać oferta  

za  kryterium 
 

 

Cena    ( C ) 

 

60% 
 

60 pkt. 
 

Termin płatności za usługę  ( T ) 40 % 40  pkt 

 
C E N A 
 
W kryterium ceny, oferty oceniane będą w skali 1 - 60 pkt. Oferta z najniższą ceną otrzyma max 
ilość punktów, pozostałe oferty oceniane będą wg wzoru: 

 
                                   Cena najniższej wśród badanych ofert brutto  
 ( C )  =    ---------------------------------------------------------------------------  x  100 x 60% 
                                               Cena   oferty  badanej brutto  

 

TERMIN  PŁATNOŚCI 
 

• Do  14  dni   -  10 pkt 

• Do  21 dni    -  20 pkt 

• Do 30  dni    -  40 pkt  
 

Oferowany okres płatności  nie może dłuższy   niż  30 dni od daty dostarczenia  faktury.  

Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie okres płatności dłuższy niż 30 dni, oferta zostanie odrzucona na podstawie   

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, jako oferta, której treść nie odpowiada treści SIWZ. 
 

• Ocena końcowa wyliczona będzie po zsumowaniu punktów uzyskanych za ocenę w kryterium 
„cena” (C) oraz „okres płatność” (T).  
 

• Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie                   
z matematycznymi zasadami zaokrąglania.  

Za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie postanowienia SIWZ oraz 
uzyska największą łączną liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów. 

 

SUMA PKT = C ( Cena ) + T ( Płatność ) 

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie postanowienia 
SIWZ oraz uzyska największą łączną liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów. 
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XVIII. INFORMACJA O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE 
OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY   W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO. 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli 
oferty, o: 

a)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo   miejsce   
zamieszkania   i   adres,   jeżeli   jest   miejscem  wykonywania działalności wykonawcy,  którego  ofertę  
wybrano,  oraz  nazwy  albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

        b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 
        c) wykonawcach,   których   oferty   zostały   odrzucone,    
        d) unieważnieniu postępowania. 
2.Informacje, o których mowa w pkt 1 lit.a) Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu 

publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
3. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sposób 
ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny 
ofert. 
 

XIX. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE   ZABEZPIECZENIA   NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY. 
 

Zamawiający  nie wymaga od wybranego Wykonawcy wniesienia 
przed podpisaniem umowy  zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, 
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. 
 

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej siwz. 

2. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić 

w formie aneksu 

3. Dopuszczalne zmiany  określono we wzoru umowy stanowiącym załącznik do SIWZ 

XXI. UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW W  POSTĘPOWANIU. 

 

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zakres prac, który 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców należy wymienić w ofercie 

Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże powyższych informacji, Zamawiający uzna,                                                    

iż zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców.  

 

XXII. UMOWA   RAMOWA. 
 

Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

XXIII. ZWROT   KOSZTÓW   UDZIAŁU   W   POSTĘPOWANIU. 
 

1.Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności 

z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. 

2.     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
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XXIV. POUCZENIE O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY   W  TOKU    
POSTĘPOWANIA   O    UDZIELENIE      ZAMÓWIENIA. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej                        

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 

na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.  

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 

równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 

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

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień siwz 

Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 

zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

9. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Pzp zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

XXV.ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ; INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ; 
WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT; 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ:. 

 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną,                          

z zastrzeżeniem rozdziału X ust. 3 siwz. 

 

XXVI. KLAUZULA  INFORMACYJNA 
 

Klauzula  informacyjna  z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                                      

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie 

o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

� administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Nędza,  ul. Jana III Sobieskiego,                                 

47 – 440  Nędza. 
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� Wójt Gminy Nędza wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez                                

e-mail: daneosobowe@nedza.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych.*; 

� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                           

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZPI.271.13.2018  prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego ; 

� odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.                                 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

� Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat                          

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

� obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących                                      

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu                        

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp;   

� w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

� posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

� nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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XXVII. ZAŁĄCZNIKI   DO   SPECYFIKACJI    ISTOTNYCH    WARUNKÓW    ZAMÓWIENIA 
 

1. Załącznik nr 1         – Formularz ofertowy; 

2. Załącznik nr 2 i 2a  – Oświadczenie o braku  podstaw do wykluczenia 

3. Załącznik nr 3         – Wykaz usług – referencje; 

4. Załącznik nr 4        – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej; 

5. Załącznik nr 5      –   zobowiązanie  do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na   

                                      potrzeby wykonania zamówienia; 

6. Załącznik nr 6      – Wzór umowy. 

7. Załącznik nr 7     – wskazanie instalacji regionalnych do przetwarzania odpadów 

8. Załącznik nr 8    –  Oświadczenie    wykonawcy w    zakresie    wypełnienia    obowiązków                       

                                        informacyjnych przewidzianych    w   art. 13 lub  art. 14 RODO 
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Załącznik   nr   1   do   SIWZ  

 
                                                 miejscowość, data  .............................................................................................  

 
 
 
 
 
 

FORMULARZ     OFERTOWY 
 
 
 
 
 
 

ODBIERANIE   I   ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW   

KOMUNALNYCH  OD    WŁAŚCICIELI    

NIERUCHOMOŚCI 
Z   TERENU   GMINY   NĘDZA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ZNAK :    ZPI.271. 15 .2018 
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Nazwa i adres siedziby Wykonawcy:  

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

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

nr NIP  ................................................... 

nr REGON  ................................................... 

nr telefonu               ...................................................  

nr faksu  ................................................... 

e-mail     ................................................... 

KRS/CEiDG  ................................................... 

dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym: 

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

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

     Wykonawca jest małym, średnim lub  mikroprzedsiębiorcą  ……………………. (tak   lub   nie) 
 

„ ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH  

OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI   Z TERENU GMINY NĘDZA „ 

 
nr   sprawy      ZPI.271.15.2018  
 
 

oferujemy    wykonanie     zamówienia  
 

 
zgodnie z  wymogami  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia 
 

1) za  łączną   cenę     ryczałtową:  
 

• netto:  ........................................................zł , 

 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………...……………………....…....), 

 

• stawka VAT  …..%     ………………………………………………………….  zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………...……………………....…....), 
 

• brutto:    ............................................................zł , 
 

(słownie:……………………………………………………………………………………….……………..……………....…....) 
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2) w  tym   kwota   miesięczna w wysokości  ………………………..    zł  brutto 
 
 

A. Termin płatności  :    ...................   dni od dostarczenia faktury do   siedziby  Zamawiającej 
 

B. Osobą  do  kontaktów   z   zamawiającym -  odpowiedzialnym  za  wykonanie    zobowiązań    
umowy   jest: 

 

o   .......................................................................................................  
 

 
 
 

 tel. kontaktowy:  ..........................................................................  
 

C. Ustanowionym pełnomocnikiem  do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie   
zamówienia   i/lub  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w  przypadku 
składania   oferty  wspólnej   przez dwa  lub więcej podmioty gospodarcze  jest: 

 
stanowisko:  .....................................................  
 
 
 

 

imię i nazwisko:  .....................................................  
 
 
 
 

tel.\ fax: 0 (**)  ...........................................  
 
 

 

D. Oświadczenia    dotyczące    postanowień    SIWZ . 
 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  nie 

wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje  niezbędne do  

przygotowania  oferty. 

2. Oświadczamy, że w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia 

umowy w miejscu i  terminie wskazanym przez zamawiającego na warunkach określonych we 

wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, 

3. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności wskazanego  w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują 

stan prawny       i faktyczny na dzień upływu terminu składania ofert. 

 

 

................................ , dnia ......................                         

 

 

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

    (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA   

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie                                 

art. 24   ust 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie                            

art. 24       ust. 5 ustawy Pzp  . 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że na dzień składania ofert zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13–14, 16–20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w 

związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………… 

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

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,                            

tj.: ………………………………………………………………..………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, 

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia na dzień składania ofert. 

 

 

………………………………………… 

                                 (podpis) 
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Załącznik 2a do SIWZ 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, ze na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu                              

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

………………………………………………………….. 

 (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

 

 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

……………………….……………………………………………… 

w następującym zakresie:  

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

……………………….……………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego 

podmiotu).  

 

 

 

                                         ……………………………………………………… 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 
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Załącznik   nr   3  do  SIWZ 

 

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

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

 

Wykaz   wykonanych  w  ciągu   ostatnich   3 lat  usług 
 

 

 

 

Lp. 

 

 

Rodzaj robót  

 

Miejsce wykonania usługi  

oraz podmiot na rzecz 

którego usługa  została 

wykonana 

Termin   realizacji  

Całkowita 

wartość robót 

brutto w PLN 

Początek Koniec 

1 

 

 

 

 

    

2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Do wykazu dołączyć referencje od Zamawiających potwierdzające należyte wykonanie umowy. 

(2  referencje -  realizacja usług odbioru odpadów komunalnych ( zmieszanych i segregowanych ) ,                           
w okresie ostatnich  3 lat , o wartości zamówienia nie mniejszej   niż  400 000, 00 zł  brutto każda ).  
 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                       (podpis uprawnionego przedstawiciela)  
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Załącznik nr  4   do   SIWZ 

 

 

 

OŚWIADCZENIE   DOTYCZĄCE   GRUPY    KAPITAŁOWEJ 
 

 

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję: 

 

• nie należy do grupy kapitałowej* 

 

 

• należy do grupy kapitałowej i w załączeniu przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej oraz przedstawia dowody, że powiązania z innym podmiotem (wykonawcą) nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia*,  

 

 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym 

postępowaniu) 

 

 

……………………………………………………… 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

 

 
* Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

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

(pieczęć wykonawcy) 

 

 

ZOBOWIĄZANIE 

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów  

na potrzeby wykonania zamówienia 
 

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) …………………………………….……………..………………………..……    

 

będąc  upoważnionym(/mi) do reprezentowania: 

 

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

 (nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

o ś w i a d c z a m(y), 
 

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych           

(tekst  jednolity    Dz. U. z 2017r., poz. 1579  z póżn.  zm.  ),  odda Wykonawcy:  

 

………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę) 

 

do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia niezbędne zasoby1 

………………………………………………………………………………………………………… 

 (zakres udostępnianych zasobów) 

 

na potrzeby wykonania nw. zamówienia: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sposób wykorzystania ww. zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia2:  

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą3:  

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

(miejsce i data złożenia oświadczenia)                                  (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania         

                                                                                                                             oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego do             

                                                                                                                              dyspozycji zasoby) 
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__________________________________________________________________________ 

 

 

1. Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku: 

• zdolność techniczna lub zawodowa, 

• zdolności finansowe lub ekonomiczne. 

 

2. Np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby 

nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego 

udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien 

zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. 

3. Np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

Wzór  umowy 

Umowa nr ............................... 

zawarta w Nędzy w dniu ………….  r., w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego 
pomiędzy:  
 
Gminą Nędza z siedzibą:  Nędza  ul. Jana III Sobieskiego 5, NIP 639-196-77-77     REGON 276258470 zwana dalej 

„Zamawiającą”, w imieniu której działa: Pani mgr Anna Iskała – Wójt Gminy Nędza 

a 

……………………… z siedzibą: …………………, adres: ………………. ul. ……………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w ………………….. … Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS………………., REGON ……………, NIP: ……………., kapitał zakładowy: ………………. zł., zwaną w 

dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:  

1) ............................................................................................................................................ 

2) .............................................................................................................................................. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych                                   

od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza.”  
2. Usługa, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 

1) Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na terenie 
nieruchomości na terenie Gminy Nędza, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami  ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn . zm.), zapisami 
Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2016-2022, przyjętego  uchwałą Sejmiku 
Województwa Śląskiego Nr V/37/7/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Planu gospodarki 
odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 i uchwałą  Sejmiku Województwa Śląskiego Nr 
V/37/8/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku  w sprawie  wykonania Planu gospodarki odpadami dla 
województwa śląskiego na lata 2016-2022  oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Nędza oraz zasadami określonymi w Uchwale Rady Gminy  w sprawie  określenia szczegółowego 
sposobu  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną  przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i  zmienioną Uchwałą Nr LXXVI-454-2018 Rady Gminy 

Nędza z dnia 15.10. 2018r.. 

2) Wyposażenie nieruchomości  zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady komunalne, na terenie Gminy Nędza w worki do gromadzenia odpadów oznakowane 
zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza oraz z zasadami 
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r.  w sprawie szczegółowego 
sposobu selektywnego zbierania  wybranych frakcji odpadów, 

3) Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 
 

3. Szczegółowy zakres i opis usług będących przedmiotem niniejszej umowy zawarty jest w załączniku nr 3  do 
umowy. 
 

4. Integralną częścią umowy są załączniki wymienione w § 19, załącznik nr 1 i załącznik nr 2  będą aktualizowane na 
bieżąco, poprzez przekazywanie Wykonawcy informacji o nowych nieruchomościach lub wykreśleniach 
nieruchomości   ( na podstawie składanych deklaracji przez właścicieli nieruchomości ) . 
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§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz postanowieniami niniejszej umowy. 

2. Usługi określone w §1 ust.2 pkt 1 będą wykonywane na podstawie opracowanego przez Wykonawcę 

harmonogramu odbioru odpadów, zatwierdzonego przez Zamawiającą zwanego dalej harmonogramem. 

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającej harmonogram na rok 2018 w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy. 

4.  Zamawiający zobowiązany jest do zatwierdzenia harmonogramu lub zgłoszenia uwag do jego postanowień w 

formie pisemnej, w terminie do 5 dni od daty jego otrzymania od Wykonawcy. 

5. Wykonawca ma obowiązek skutecznego powiadomienia mieszkańców o  harmonogramie - w terminie 5 dni po 

jego zatwierdzeniu, nie później niż w pierwszym dniu obowiązywania umowy. 

6. Wykonawca zapewnia kompetentne kierownictwo prac, potencjał ludzki, materiały, sprzęt, urządzenia i pojazdy 

niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada wpis do działalności regulowanej na odbiór odpadów komunalnych na terenie 

Gminy Nędza oraz wszystkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i wpisy do rejestrów niezbędne do realizacji 

przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca przekaże odebrane odpady komunalne do następujących 

instalacji:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. W przypadku  niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zebranych niepodlegających przekazaniu do 

regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych , podmiotem  zbierającym odpady będzie : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

§ 3 

Termin obowiązywania umowy 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od  dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019r. 

§ 4 

Przedstawiciele stron: 

1. Stron wyznaczają następujące osoby do reprezentowania ich w sprawach wykonania umowy: 

1) Zamawiająca: Pan/Pani ……………. (tel. …………., e-mail:…………….), 

2) Wykonawca: Pan/Pani ……………. (tel. …………., e-mail:…………….), 

2. Każda ze stron może zmienić swojego reprezentanta wymienionego w ust. 1, powiadamiając o tym pisemnie druga 
stronę. 

3. Zmiana reprezentanta strony nie stanowi zmiany umowy. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 nie są uprawnione do dokonywania zmian umowy. 

§ 5 

Wynagrodzenie 
1. Za świadczenie usług będących przedmiotem umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone na podstawie 

oferty złożonej w przetargu w wysokości  netto : ……………………….. zł. +  podatek VAT (…%) w wysokości ……………. 
zł, czyli brutto  ……zł (słownie: …………………….. złotych). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1  jest wynagrodzeniem ryczałtowym i stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy 
za cały okres wykonywania przedmiotu umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz 
ofertą wykonawcy.  

3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy. 
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§ 6 
Warunki zapłaty wynagrodzenia 

1. Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy wynagrodzenia za usługi Wykonawcy. 

2. Zapłata wynagrodzenia za każdy miesiąc obowiązywania umowy będzie dokonywana na podstawie faktur 

wystawianej do dnia 15 każdego następnego miesiąca, na kwotę stanowiącą  1/12 wynagrodzenia określonego w 

§ 5 ust.1  

3. Przed wystawieniem faktury , w terminie , o którym mowa w ust. 2 , Wykonawca ma obowiązek dostarczyć 

Zamawiającej: 

1) Karty przekazania odpadów i dowody wagowe określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska                                        

z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów 

–      Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1973), 

2) Raport miesięczny z wykonywanych prac stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej umowy, który musi zostać 

zatwierdzony przez Zamawiającą . 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia: do  …… dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającej. 

5. Zapłata będzie dokonywana przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 

6. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającej. 

7. Rzeczywiste ilości odebranych odpadów mogą różnić się od podanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia , zmiana ilości odpadów nie pływa na wysokość wynagrodzenia , o którym mowa w § 5. 

§ 7 

Kontrola wykonanych usług i odbiór usług 
Zamawiająca zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli realizacji przedmiotu umowy oraz kontroli dokumentacji 
powykonawczej wykonanych usług. Stwierdzone nieprawidłowości będą dokumentowane w formie pisemnej i doręczane 
Wykonawcy celem ustosunkowania się.  

§ 8 
Sprawozdawczość 

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającej sprawozdań , o których mowa w art. 9n ustawy – w terminach 

określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

§ 9 
Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy                         

o ochronie danych osobowych. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami o których mowa w ust. 

1. 

3. Wykonawca oświadcza, że systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi 

określone w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wykonawczych do Ustawy. 

4. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadamiania Zamawiającą o stwierdzeniu próby lub faktu 

naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy. 

§ 10 
Zamówienia uzupełniające 

Zamawiająca nie przewiduje zlecenia zamówień uzupełniających. 

§ 11 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

 

§ 12 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającej następujące kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,  

2) za każdy potwierdzony przypadek  odbierania odpadów po terminie określonym w zatwierdzonym 

harmonogramie z winy Wykonawcy - w wysokości 50 zł, za każdy dzień opóźnienia,  
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3) za każdy dzień opóźnienia w przekazywaniu kompletnego raportu miesięcznego, o którym mowa w § 6 

ust. 3 pkt 2  umowy  – w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia, 

4) za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami w wysokości obliczonej na podstawie art. 9x ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, tj. karę oblicza się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na składowisku, określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, i 
brakującej masy odpadów komunalnych wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego 
poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, 

5) za nieosiągnięcie wymaganego poziomu ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania, w wysokości obliczonej na podstawie art. 9x ust. 3 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, tj. karę oblicza się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty za 
umieszczenie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na składowisku, określonej w 
przepisach wydanych na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska, i brakującej masy odpadów komunalnych wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia 
odpowiedniego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania. 

6) za niewykonanie w terminie zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy - w wysokości 500 zł. za 
każdy dzień opóźnienia, 

7) w przypadku gdy Wykonawca nie będzie posiadał ubezpieczenia, o którym mowa w § 16 – w wysokości 

10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Kary, o których mowa w ust. 1 potrącane będą z wynagrodzenia Wykonawcy , z zastrzeżeniem , że kary , o których mowa 

w ust. 1 pkt 4 i 5 dotyczące roku 2018 naliczane zostaną po otrzymaniu sprawozdania za rok 2018 , o którym mowa 

w   § 8 i Zamawiająca wystawi Wykonawcy notę obciążeniową.  

3. Jeżeli naliczone kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

§ 13 

1. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy Zamawiająca wezwie Wykonawcę do 

wykonywania lub należytego wykonywania umowy i wyznaczy w tym celu odpowiedni termin. 

2. Zamawiająca uprawniony jest do dokonania zlecenia wykonania usługi podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy w przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, 

§ 14 

Zmiany postanowień umowy 
1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 

1) Zwiększenia lub zmniejszenia  częstotliwości odbioru odpadów komunalnych,  
2) zmiany przepisów o podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami odrębnymi, mającymi wpływ na 

wynagrodzenie Wykonawcy, 
3) zmiany Regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Nędza , Uchwały Rady Gminy  w sprawie  

określenia szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną  
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. , Planu Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Śląskiego 2016-2022, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) oraz ustawy o odpadach i aktów wykonawczych do tych uchwał 
, 

2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian zostaną opisane w protokole 
konieczności zaakceptowanym przez strony umowy. 

3. Zmiana harmonogramu odbioru odpadów nie wymaga zmiany umowy , ale wymaga zgody Zamawiającej.  
4. Zmiana załącznika nr 1 i załącznika nr 2 wynikająca z ich  aktualizacji nie wymaga zmiany umowy.  
5. Zmiana postanowień umowy następuje na piśmie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§15 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającej przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, odstąpienie od umowy może 
wystąpić w tym wypadku  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach – w 
tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy, 

2) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął odbierania odpadów, zgodnie z obowiązującym harmonogramem lub nie 
kontynuuje odbierania odpadów bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania złożonego na piśmie 
przez Zamawiającą. Odstąpienie od umowy może nastąpić wówczas po upływie 3 dni od dnia wezwania 
do rozpoczęcia lub kontynuacji usługi, 

3) jeżeli Wykonawca nie zapewni jakości usługi zgodnej z SIWZ i złożoną ofertą, pomimo wezwania 
złożonego na piśmie przez Zamawiającą. Odstąpienie od umowy może nastąpić wówczas po upływie 7 dni 
od dnia wezwania wykonania usług zgodnie z umową. 

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. 

§ 16 

Ubezpieczenie Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilnoprawnych związanych z wykonaniem 

obowiązków wynikających z umowy w okresie jej realizacji na kwotę nie niższą niż ……………………………………..…….. 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..) . 

2. Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy 

ubezpieczeniowej. 

 

§ 17 

Rozstrzyganie sporów 
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

 

§ 18 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.                                               

-  Prawo zamówień publicznych, , ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

ustawy       z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach o odpadach oraz Kodeksu cywilnego 
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

§ 19  

Załączniki 
Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

1) Wykaz nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

2) Wykaz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

3) Szczegółowy zakres usług będących przedmiotem umowy, 

4) Raport miesięczny z wykonanych prac, 

                  ZAMAWIAJĄCA                   WYKONAWCA 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

 
1. WSKAZANIE  INSTALACJI , W   SZCZEGÓLNOŚCI REGIONALNYCH INSTALACJI DO PRZETWARZANIA  

ODPADÓW KOMUNALNYCH , DO KTÓRYCH  PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY BĘDZIE JE PRZEKAZYWAĆ 
 

 

Lp 
 

 

Rodzaj  odpadów 
 

 

Instalacje 
(  nazwa ,  adres ) 

 

Rodzaj instalacji  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

2. WSKAZANIE PODMIOTU ZBIERAJĄCEGO ODPADY, W PRZYPADKU NIEWIELKICH ILOŚCI ODEBRANYCH 

ODPADÓW  SELEKTYWNIE ZEBRANYCH NIEPODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU  DO REGIONALNEJ  

INSTALACJI                  DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie  zamówienia  publicznego  nr   ZPI.271.15.2018   prowadzonego           
przez  Gminę Nędza   

reprezentując  firmę  

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

 
jako  upoważniony  /  upoważnieni 

 

informujemy, w przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zebranych 
niepodlegających przekazaniu do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych , 
odpady zostaną przekazane następującym podmiotom zbierającym odpady: 
 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

………………………………………………………………………... 

podpisy   osób  uprawnionych 
do  reprezentowania   wykonawcy 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

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

(pieczęć wykonawcy) 

 

 

 

 

 

Oświadczenie    wykonawcy  
w    zakresie    wypełnienia    obowi ązków    informacyjnych 

 przewidzianych    w   art. 13 lub  art. 14 RODO  
 
 
  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

 

 

 

 

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

(miejsce i data złożenia oświadczenia)                                  (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania         

                                                                                                                             oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego do             

                                                                                                                              dyspozycji zasoby) 

 


