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§ 1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
 

1.   Nazwa:              Gmina Pysznica 
 

             Adres:               37– 403 Pysznica ul. Wolności 322  

                            woj.  podkarpackie, kraj: Polska 
 

NIP:                  865-23-97-341 
REGON:           830409117   

Adres internetowy: www.pysznica.bip.gmina.pl 
             Numer telefonu:   +48 158410004,  +48 158410198 
             Numer faksu:        +48 158410017   

 

2.  Zgodnie z § 1 Zarządzenia nr 45/2004 Wójta Gminy Pysznica z dnia 30 lipca 2004 roku                 
w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Gminy pracowników Zamawiającego obowiązuje 
pięciodniowy tydzień pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. 

 

 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejszy dokument 
oznaczone jest znakiem: RI.I.271.9.2015. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania 
się na podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym. 

 

 4.  Publikacja ogłoszenia o zamówieniu: 
      Numer ogłoszenia: 275110-2015  
      Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 16.10.2015  
 
 
 

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1          
w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                       
( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 j.t. ze zmianami), zwanej dalej ustawą lub Pzp. 

 
 
 

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia: 

1.  Przedmiotem zamówienia jest: 

 
 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy  

z terenu Gminy Pysznica w roku 2016  

 

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy wskazanego w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonywania niżej wymienionych usług:  
 

l) Usługa wywozu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01:  
 

Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór od właścicieli nieruchomości odpadów o kodzie  
20 03 01, ich załadunek, transport i unieszkodliwianie w Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów wskazanej dla regionu północnego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami 
Województwa Podkarpackiego lub do Instalacji Zastępczej w przypadku braku instalacji 
regionalnej, wskazanej w obowiązującej uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w sprawie wykonania Planu Gospodarki odpadami dla Województwa Podkarpackiego. 
 

2) Zbiórka i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów od właścicieli nieruchomości:  
- papier, tektura, opakowania z papieru i tektury, tekstylia kod 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11,  
  15 01 01  
- szkło, opakowania ze szkła, kod 20 01 02, 15 01 07  
- metale, opakowania z metalu, kod 20 01 40, 15 01 04  
- tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych kod 20 01 39, 15 01 02  
- opakowania wielomateriałowe, kod 15 01 05 
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Wykaz nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica stanowi 
załącznik nr 1 do SIWZ.     
Dane przedstawione w załączniku nr 1 do SIWZ nie są zależne od Zamawiającego. Podane ilości 
są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego przy 
uwzględnieniu powstawania nowych nieruchomości oraz migracji ludności. Informacje podane  
w załączniku nr 1 będą aktualizowane przez Zamawiającego do 15 dnia każdego miesiąca. 
  

3) Zbiórka, transport i zagospodarowanie w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 
zebranych od właścicieli nieruchomości odpadów biodegradowalnych: kod 20 02 01 trawy, 
liście, gałęzie, roślinne odpady kuchenne itp.  
 

4) Zbiórka w aptekach, punktach aptecznych, punkcie selektywnej zbiórki odpadów 
przeterminowanych leków, kod: 20 01 31, 20 01 32, ich transport i utylizacja. 
Wykaz aptek stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.   
 

5) Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów obok Zakładu Segregacji Odpadów 
działka nr ewidencyjny 1201/2 w m. Pysznica, zwanym dalej PSZO. Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów zostanie zorganizowany przez Zamawiającego – Gminę Pysznica i udostępniony 
Wykonawcy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wyposażenia punktu PSZO w pojemniki na 
wszystkie dostarczane przez mieszkańców selektywnie zebrane i dostarczone odpady 
wymienione w pkt 6, których wielkość i typ będzie dostosowane do ilości przyjmowanych 
odpadów. Dla określenia ilości przyjmowanych odpadów wykonawca zobowiązany jest zważyć 
przywiezione odpady i prowadzić ewidencję określoną w ustawie o odpadach. PSZO będzie 
przyjmował odpady od poniedziałku do soboty w godzinach od 7 do 18-tej z wyjątkiem świąt. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowanie zaplecza socjalnego dla zatrudnionego 
pracownika spełniającego wymagania BHP i ppoż., uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów 
w tym punkcie oraz obowiązek zawarcia umów z dostawcami niezbędnych mediów. 
 

6) W ramach działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów należy zbierać następujące 
odpady: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury kod 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 15 01 
01, szkło i opakowania ze szkła kod 20 01 02, 15 01 07, metal, opakowania z metali kod 20 01 
40, 15 01 04, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych kod 20 01 39, 15 01 02, 
odpady biodegradowalne kod 20 02 01, opakowania wielomateriałowe kod 15 01 05, sprzęt 
elektryczny i elektroniczny kod: 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36, odpady wielkogabarytowe kod:    
2 0 03 07, odpady rozbiórkowe i budowlane kod: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 
80, szkło okienne kod: 17 02 02, świetlówki kod: 20 01 21, opony kod: 16 01 03, zużyte oleje, 
farby, rozpuszczalniki, akumulatory, baterie kod: 20 01 33, 20 01 34, przeterminowane leki kod: 
20 01 31, 20 01 32.  
 

7) Wykonawca prowadząc punkt PSZO wymieniony w pkt. 5 i 6 jest zobowiązany do 
zapewnienia recyklingu, przetworzenia i zagospodarowania zebranych tam odpadów.  
 

8)  Celem oszacowania przez Wykonawcę masy odpadów, będących przedmiotem zamówienia                      
w załącznikach nr 12 a i b do SIWZ zostały przedstawione sprawozdania za rok 2014 oraz wykaz 
nieruchomości z podziałem na poszczególne miejscowości i ulice. 
 

9) Przed rozpoczęciem wykonywania usługi wykonawca sporządzi harmonogram wywozu 
odpadów z terenu Gminy Pysznica, zgodny z uchwalonym Regulaminem utrzymania porządku     
i czystości na terenie Gminy Pysznica, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego należy 
dostarczyć w formie ulotki właścicielom nieruchomości. Opracowany harmonogram musi być 
bezwzględnie przestrzegany.  
 

10) Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu, 
który musi być w dyspozycji Wykonawcy.  
 

11) Wykonawca w ramach oferowanej ceny dostarczy właścicielom nieruchomości pojemnik na 
odpady komunalne i worki na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny.  
Pojemnik i worki powinny mieć logo wykonawcy i powinny być w kolorach określonych  
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica.  
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12) Środki uzyskane ze sprzedaży selektywnie odebranych surowców wtórnych są dochodem 
Wykonawcy, które zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca 
obowiązany był uwzględnić w kalkulacji przy ustalaniu ceny za wykonywaną usługę.  
 

13)  Utylizacja i unieszkodliwianie zebranych odpadów odbywa się na koszt Wykonawcy.  
 

14) W przypadku występowania nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy 
Pysznica nie ujętych w wykazie dostarczonym do SIWZ, wykonawca wykona usługę wywozu 
odpadów w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.  
 

15) Wymagana częstotliwość wywozu odpadów z obszarów zabudowy zagrodowej  
i jednorodzinnej:  

1/ odbieranie odpadów ulegających biodegradacji (opady kuchenne i z pielęgnacji terenów 
zielonych) będzie prowadzone z częstotliwością, co 3 tygodnie (cały rok); 

 2/  odbieranie odpadów pozostałych (zmieszanych) od właścicieli nieruchomości będzie    
 prowadzone z częstotliwością co 3 tygodnie; 

3/ odbieranie odpadów: papier i tektura, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, 
metal, tekstylia, szkło (białe i kolorowe), - selektywnie zebrane frakcje mogące zawierać 
następujące odpady, które ze względu na zanieczyszczenia nie spełniają kryteriów 
surowców wtórnych: papier i tektura, odzież, tekstylia, drewno nie zawierające substancji 
niebezpiecznych, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe prowadzone będzie                   
z częstotliwością, co 3 tygodnie, 
4/ odbiór odpadów: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odpadów 
wielkogabarytowych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon, 
przeterminowanych leków, odpadów niebezpiecznych takich jak: farby, rozpuszczalniki, 
oleje odpadowe, pozostałości po środkach ochrony roślin oraz przeterminowane środki 
ochrony roślin i opakowania po tych środkach, lampy rtęciowe, będzie miał miejsce w dwa 
razy w roku w czasie organizowanych zbiórek; 

 

16)  Wymagania stawiane workom i pojemnikom do selektywnej zbiórki odpadów:  
1) odpady ulegające biodegradacji ( opady kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych) – 

worek brązowy; 
2) szkło (białe i kolorowe) – worek zielony; 
3) papier i tektura oraz tekstylia – worek niebieski; 
4) tworzywa sztuczne, puszki i drobny złom – worek żółty; 
5) odpady komunalne zmieszane – pojemnik 120 l. 

 

17)  Worki powinny spełniać niżej wymienione wymagania:  
1) materiał - folia polietylenowa,  
2) pojemność - od 80 do 120 l,  
3) grubość - min. 60 mikronów  
4) nadruk - oznaczenie rodzaju odpadów i nazwa przedsiębiorcy.  

 

18)  Rodzaj pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych:  
  -  zabudowa jednorodzinna - 110 l, 120 l lub 240 l,  

 

19)  Ilość worków do selektywnej zbiórki, które musi zapewnić Wykonawca:  
  -  brązowy, niebieski, żółty, zielony, - po jednym na nieruchomość, następne po odebraniu  

         pełnego worka,  
 

20) Wykonawca musi dysponować samochodami wymaganymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  
 

21) Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
oraz na ustalonych niniejszą Umową warunkach i zgodnie z warunkami i wymogami 
określonymi  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).  
 

22) W okresie realizacji niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia 
nałożonych na Zamawiającego poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia           
i odzysku innymi metodami zebranych selektywnie odpadów.  
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23) Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomów masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, nałożonych na Zamawiającego.  
W przypadku nieosiągnięcia poziomów, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca zwróci 
Zamawiającemu nałożone na niego kary za nieosiągnięcie tych poziomów. Określony obowiązek 
zwrotu Zamawiającemu nałożonych na niego kar z tytułu określonego w ust. l i 2, obciąża 
Wykonawcę również w przypadku, gdy kary te zostaną nałożone na Zamawiającego po 
zakończeniu przez Wykonawcę realizacji niniejszej urnowy, a dotyczyć będą okresu realizacji 
przez Wykonawcą niniejszej umowy. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia opracowano na podstawie następujących aktów prawa 
miejscowego - załącznik nr 4 do SIWZ:  
1) Uchwała Rady Gminy Pysznica nr XXVI/152/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia  
17 stycznia 2013 r. poz. 363), 

2) Uchwała Rady Gminy nr XXXIV/201/2013 z dnia: 2 października 2013 roku zmieniającą 
uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów (opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego z dnia 16 października 2013 r. poz. 3397)  

3) Uchwała Rady Gminy nr XXXVIII/229/2014 z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na 
terenie Gminy Pysznica ( opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego z dnia: 27 lutego 2014 roku poz. 806) 

4) Uchwała Rady Gminy Pysznica nr XXVI/153/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 
uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica” 
(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 11 lutego 
2013 r. poz. 825), 

5) Uchwała Rady Gminy nr XXXVIII/230/2014 z dnia: 5 lutego 2014 roku w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego z dnia 27 lutego poz. 807), 

6) Uchwała Rady Gminy nr XXXIX/238/2014 z dnia: 21 lutego 2014 roku w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Pysznica (opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 4 marca 2014 roku, poz. 844), 
 

4.   Określenie przedmiotu Zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
90.51.31.00-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, 
90.50.00.00-2 Usługi związane z odpadami, 
90.53.30.00-3 Usługi gospodarki odpadami, 
90.51.40.00-3 Usługi recyklingu odpadów. 
 

 5.  Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie 
więcej niż 5% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego 
samego rodzaju usług. 

 

 6.   Informacje dodatkowe: 
1)   Mapa gminy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 
2)   Łączna liczba mieszkańców gminy Pysznica na dzień 30.09.2015 r. wynosi: 10 773 osób. 
3)  Aktualnie w gminie Pysznica jest 2904 nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców, 
które są objęte przedmiotem zamówienia (według ewidencji nieruchomości zamieszkałych 
przez mieszkańców, stan na 1.10.2015 r. Wykaz gospodarstw zamieszkałych przez 
mieszkańców gminy Pysznica stanowi załącznik nr 1. 
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4)  W gminie Pysznica w roku 2013 oddano do użytku 63 budynków mieszkalnych,  
 natomiast 65 w 2014 roku.  
W roku 2013 wydano 62 pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych, natomiast w 2014 
roku wydano 67 tych pozwoleń. 
5)  Długość dróg w kategorii gminnych przebiegających przez gminę – 67,41 km: 
6)  W celu łatwiejszej kalkulacji ceny przez Wykonawców Zamawiający przedstawia w tabeli 

poniżej rodzaje i ilości odpadów zebrane w 2014 roku na terenie gminy Pysznica. 
 

L.p. Rodzaj odpadu Kod odpadu 
Łączna ilość odpadów 

[Mg] 

1. 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

20 03 01 878,2 

2. 
Inne nie wymienione frakcje zbierane w 
sposób selektywny 

20 01 99 173,2 

3. Opakowania ze szkła 15 01 07 165,2 
5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 01 36 5,2 
5. Zużyte opony 16 01 03 2,4 
6. Odpady z betonu oraz gruz 17 01 01 10,6 
8. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 17,9 

9. 
Przeterminowane leki  
 

20 01 31  
20 01 32 

0,152 

 
7. Przed rozpoczęciem wykonywania usługi wykonawca sporządzi harmonogram wywozu 

odpadów z terenu Gminy Pysznica, zgodny z uchwalonym Regulaminem utrzymania 
porządku i czystości na terenie Gminy Pysznica, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 
należy dostarczyć w formie ulotki właścicielom nieruchomości. Opracowany harmonogram 
musi być bezwzględnie przestrzegany.  
 

8.  Zagospodarowanie i odbieranie odpadów powinno być prowadzone zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawnymi, w szczególności z: 
-   Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21); 
-  Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.                

z 2013 r. poz. 1399 t.j.); 
-   Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tj.(Dz. U. z 2013 r. nr 1232 

t.j.); 
-   Uchwałą Nr XXIV/409/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 

r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego; 
-  Uchwałą Rady Gminy Pysznica nr XXVI/152/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; 

-  Uchwała  Rady Gminy Pysznica nr XXXIV/201/2013 z dnia 2 października 2013 r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                       
i zagospodarowania tych odpadów.  

-   Uchwałą  Rady Gminy Pysznica nr XXVI/153/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica; 

-   Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości          (Dz. U. z 2013 r. poz. 122); 

-  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów 
sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych 
oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 630); 
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-  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomu 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645); 

-  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania oraz sposobu obliczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676); 

-   Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 
219, poz. 1858); 

-  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpie- 
czeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. 
nr 104, poz. 868). 

  

9.  Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia znajduje się w przedziale 30 000 do 207 000 
euro, czyli jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 Pzp. 

 
 
 

§ 4. Termin wykonania zamówienia: 
 
Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.  
 
 
 
 

 

§ 5.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania                   

        tych warunków:  

 
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału                              

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: 
 

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - 
 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
posiada:  

 

a) wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonej dla Gminy Pysznica,                      
w zakresie odbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 9b-9c ustawy 
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  
z 2013 r., poz. 1399 t.j.), w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; 
 

b) aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 28  
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w związku z art. 250 ust. 3 ustawy        
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 
zamówienia. 
W przypadku, gdy Wykonawca na podstawie art. 32  ustawy o odpadach z dnia              
27 kwietnia 2001 r. zwolniony jest z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport 
odpadów, wymagane jest zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów,              
o którym mowa w art. 26 tej ustawy, lub posiadają wpis do rejestru, o którym mowa 
w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

c) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym lub 
elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155) lub jest wpisany do rejestru, o którym 
mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 21). 
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1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia – 
 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że         
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi 
odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości o łącznej masie odebranych odpadów 
komunalnych co najmniej 500 Mg wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługa ta 
została wykonana lub jest wykonywana należycie. 

 

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - 
 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje lub będzie dysponować:  
a) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

b) co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

c) co najmniej 1 samochód typu hakowiec do obsługi kontenerów; 
d) bazą magazynowo – transportową usytuowaną w gminie Pysznica lub w odległości 

nie większej niż 100 km od granicy gminy Pysznica, usytuowaną na terenie, do 
którego posiada tytuł prawny, wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania 
pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, wyposażaną           
w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów 
komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz 
zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, wyposażaną                
w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy 
następuje magazynowanie odpadów, wyposażoną w urządzenia lub systemy 
zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, 
wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie 
zatrudnionych osób, na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw 
pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów - zgodnie                               
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 
 

1.4. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej - 
 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że: 
a) posiada własne środki finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą realizację 
zamówienia w wysokości minimum 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych; 
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 200 000 zł (słownie: 
dwieście tysięcy złotych).  
W przypadku, gdy Wykonawca wykaże środki finansowe lub posiadanie zdolności 
kredytowej o wartości wyrażonej w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona 
przeliczenia na PLN po kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski dla danej 
waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
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do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych 
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy 
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
może żądać dokumentów dotyczących w szczególności: 
− zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
− sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 
− charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
− zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 

3.   Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny 
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego 
warunku.     

 

4.  W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają w/w warunki udziału                          
w postępowaniu, oraz wykażą, iż brak jest podstaw do wykluczenia ich z postępowania                        
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

5.   Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej 
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji                        
i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zmianami), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, 
że istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji 
pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówieniu. 

         

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie będące przedmiotem niniejszego 
postępowania przez kilku Wykonawców, działających w trybie art. 23 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, warunki udziału formalne, tj. warunek posiadania uprawnienia do występowania     
w obrocie prawnym i warunek, aby nie być wykluczonym z ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych 
muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z tych Wykonawców, natomiast określone 
powyżej przez Zamawiającego warunki udziału merytoryczne, tj. posiadanie niezbędnej wiedzy             
i doświadczenia, dysponowanie potencjałem technicznym, dysponowanie osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia oraz znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania mogą 
być spełnione łącznie przez wszystkich tych Wykonawców. 

 

7.  Aby wziąć udział w postępowaniu konieczne jest przedstawienie wszystkich dokumentów, 
wymienionych w SIWZ, potwierdzających spełnienie w/w warunków formalnych oraz 
merytorycznych (podmiotowych). 

 

8.   Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu, zostanie przeprowadzona na 
podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń, określonych w § 6 SIWZ  
zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”.  

 
 

§ 6.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu               

         potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
 

 

 

 

1. Od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest, w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków, złożenie niżej wymienionych dokumentów. Dokumenty te mogą być 
składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
– z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form,     
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w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231). 
 

2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy należy przedłożyć: 
2.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 

22 ust. 1 ustawy, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 
2.2. potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 
koncesje, zezwolenia lub licencje, tj.: 
a) zaświadczenie o wpisie do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych na podstawie art. 9b-9c ustawy z dnia z dnia 13 września               
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 t.j.), 
w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, prowadzonego przez Wójta 
Gminy Pysznica; 

b) zezwolenie na transport odpadów komunalnych wydane przez właściwego starostę,              
o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.                 
z 2010 r. nr 185 poz. 1243 ze zmianami) lub zaświadczenie o wpisie do rejestru,              
o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.           
z 2013 r. poz. 21) lub inne ważne zezwolenie obejmujące swym zakresem zezwolenie 
na transport odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia; 

c) zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny              
i elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.                
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) prowadzonego przez marszałka województwa lub 
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia w/w rejestru 
przez marszałka województwa, zgodnie z art. 235 ust. 2 w/w ustawy; 

2.3. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie (wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ);  

2.4. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy 
usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 
zasobami (wzór stanowi załącznik nr 10 do SIWZ); 

2.5. informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, 
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

2.6.  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 

3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 
należy przedłożyć: 
3.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 

do SIWZ, (w przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa każdy                     
z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu); 

3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

3.3. 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; 
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3.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega                     
z opłacaniem składek na ubezpieczenia 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; 

3.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4–8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

3.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 

3.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

 

4. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, 
należy przedłożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze 
zmianami) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ. 
 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców, dokumenty, o których mowa w pkt. 3.1. do 3.7. oraz 4. są składane przez 
każdego z Wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia. Dotyczy to również 
wspólników w spółce cywilnej. Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie. 
 

6. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie 
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące 
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków                  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym 
że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 
 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 3.2. do 3.4. i 3.6. składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające 
odpowiednio, że: 

7.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż    
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

7.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                   
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert; 

7.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 3.5. i 3.7. składa zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania 
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy – 
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wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 

9. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7 i 8, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem. Terminy określone w pkt. 7.1.-7.3. i pkt. 8. stosuje się odpowiednio. 
 

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będą brane pod uwagę. 

 

11. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 
wiedzy i doświadczenia (§ 5 pkt 1.2 SIWZ), Wykonawca przystępujący do postępowania 
zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty wykazu wykonanych usług, w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane 
należycie.  

       11.1. Dowodami, o których mowa powyżej i w § 6 pkt 2.3, są:  
               a)  poświadczenie;  
               b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze  
                   Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w § 6 pkt 11.1lit. a.  
       11.2. Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w § 6  pkt. 11.1 lit. a., może  

przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług.  
       11.3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane             

w wykazie, o którym mowa w § 6 pkt 2.3, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma 
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 11.1. 

 

12.  Termin składania dokumentów potwierdzających spełnianie wymaganych warunków:  
12.1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty 

potwierdzające spełnianie tych warunków Wykonawca składa wraz z ofertą.  
12.2. Termin składania poszczególnych dokumentów odpowiada terminowi składania ofert.  

 
 

§ 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami: 
 

1. Tryb przekazywania oświadczeń i dokumentów:  
 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
pisemnie lub faksem –  nr faksu Zamawiającego: + 48 15 8410017. 
Forma przekazywania dokumentów za pośrednictwem faksu nie dotyczy: oferty, 
pełnomocnictw oraz dokumentów, o których mowa w § 6 i 10 pkt 1.11-1.12 SIWZ. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo przesyłania wszelkich zawiadomień, wezwań i informacji 
drogą elektroniczną.  
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania.  

 

2. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:  
 

2.1.  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach proceduralnych (formalno-
prawnych) jest:  Józef Błażejowicz  –  faks: + 48 15 8410017. 
 2.2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych                             
z przedmiotem zamówienia:                                                                                                                                       
•  Aleksander Jabłoński  –  faks: + 48 15 8410017 
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•  Małgorzata Wieteska  –  faks: + 48 15 8410017. 
 

3.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w wersji papierowej udostępniana jest bezpłatnie, 
podobnie jak wersja elektroniczna, która opublikowana jest na stronie:  

     www.pysznica.bip.gmina.pl 
 

 
§ 8.   Wymagania dotyczące wadium: 

 
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 PLN 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych).  
 

2. Wadium należy wnieść przed upływem ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia            
     28 października 2015 r. do godz. 10:00.  
 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  
a)  pieniądzu (tylko przelewem z konta Wykonawcy na konto Zamawiającego);  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej,  z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  
c)  gwarancjach bankowych;  
d)  gwarancjach ubezpieczeniowych;  
e)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy     

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości    
(Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).  

 

4. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać nazwę postępowania (wraz z nadanym 
mu oznaczeniem referencyjnym), a w przypadku wniesienia wadium w postaci wpłaty 
pieniężnej (przelew) dodatkowo wskazać nr rachunku bankowego, na który należy dokonać 
zwrotu wadium.  

 

5. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku Wykonawcy na wskazany 
niżej rachunek bankowy Zamawiającego, który założony jest w Banku Spółdzielczym 
Tarnobrzeg Oddział Nisko.  

 
     Nr rachunku bankowego, na który należy wpłacać wadium: 36 9434 1025 2006 1695 1311 

0002,  z zaznaczeniem: wadium – przetarg nieograniczony nr RI.I.271.9.2015. 
     Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą,               

a beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający. Poręczenia lub gwarancje muszą 
zawierać w swojej treści zobowiązania gwaranta/poręczyciela do nieodwołalnej                          
i bezwarunkowej, na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 
4a i 5 ustawy Pzp. 

  

6. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania 
rachunku Zamawiającego, natomiast przez skuteczne złożenie wadium w innej formie niż 
pieniężna należy rozumieć złożenie w formie w oryginału odpowiednich dokumentów            
w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Pysznicy ul. Wolności 322, I piętro pok. 
nr 24 (sekretariat ), do dnia 28.10.2015 r. do godz. 10:00.  

 

7. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.  
 

8. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium, zostanie 
przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.  

 

9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a.  
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10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert.  

 

12. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

 

13. Wykonawca utraci wadium (w przypadku wpłaty pieniężnej wraz z odsetkami) na rzecz 
Zamawiającego, w przypadku gdy jego oferta zostanie wybrana, a:  
a) Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;  
b) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy.  
14.  Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacji określonej w przepisie art. 46 ust. 4a ustawy 

Pzp.  
 

§ 9.  Termin związania ofertą:  

 
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  
o oznaczony okres – nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 
 

§ 10.  Opis sposobu przygotowywania ofert:  

 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 
4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 

pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania 
oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony 
wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie 
wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

7. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub 
parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde 
przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. 
powinny być parafowane przez Wykonawcę. 

8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 
9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa         

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 
muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
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konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były 
trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa 
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do 
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

10. Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie, numerem 
sprawy – RI.I.271.9.2015, firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz jego 
adresie oraz oznaczona:  
„Oferta na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na 

których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 2016”. 
                -  nie otwierać do dnia 28.10. 2015 roku, godz. 10:15. 

11. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie: 
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są, zgodnie 

z art. 23 ust. 2 ustawy, do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich              
w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do 
złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie 
oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza, 

c) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
12. Na ofertę składają się: 

a) formularz ofertowy; 
b) dokumenty wymienione w § 6 SIWZ; 
c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 
że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty 
wymagają zachowania formy pisemnej. 

14. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane           
w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana 
zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. 

15. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam 
sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie 
należy opatrzyć napisem WYCOFANIE. 

 
 
 
 

§ 11.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:  
 

1.  Miejsce oraz termin składania ofert:  
       

1.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: Urzędzie Gminy w Pysznicy, kod 
pocztowy 37-403, ul. Wolności 322, I piętro pok. nr 24 (sekretariat ) : osobiście albo 
za pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej) – w zamkniętej kopercie oznaczonej jak 
w  § 10 pkt. 10. 

 

1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.  
 

1.3. Termin składania ofert upływa dnia:   28 października 2015 roku godz. 10:00.  
       Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę 

opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.  
 

1.4. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie 
Zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego 
terminu.                                                                                                                              
Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie.  
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2.  Miejsce oraz termin otwarcia ofert:  
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  28 października 2015 roku o godz. 10:15,  w Urzędzie 
Gminy w Pysznicy, kod pocztowy 37-403, ul. Wolności 322, pok. nr 6 (sala konferencyjna 
- parter). 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, 
Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. 

 

§ 12.    Opis sposobu obliczenia ceny: 

 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym 
w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. 
poz. 93 ze zm.).  
2. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu – za jeden miesiąc odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 
Pysznica, zgodnie z formularzem ofertowym , stanowiącym załącznik nr 5 niniejszej SIWZ                  
z uwzględnieniem wszystkich kosztów i opłat związanych z przedmiotem zamówienia 
opisanego  w niniejszej specyfikacji, jak również w specyfikacji nie ujęte, a bez których nie 
można wykonać zamówienia i także podatku od towarów i usług. 
3. Wykonawcy są zobowiązani do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem 
zamówienia, warunkami wykonania i wszelkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na 
wycenę zamówienia.  
4.  Podana cena jest ceną obowiązującą w całym okresie obowiązywania umowy i nie będzie 
ona podlegała waloryzacji. 
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) i w tej walucie będą 
prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  
6.   Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
7.  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie  z obowiązującymi przepisami. 

 
 

§ 13.    Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  

             z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:  
 

1.  Kryteria wyboru oferty i jego znaczenie:  
 

1.1. Kryteria oceny ofert oparte będą na systemie punktowym.  

1.2. W niniejszym postępowaniu oferty będą oceniane na podstawie następujących 
kryteriów: 

                  1/ Kryterium ceny oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia – 98%  
                  2/ Kryterium zatrudnienie – 2 %  
 

L.
p. 

Nazwa 
kryterium 

Opis Waga Wzór 

 
1/ 

 
Cena oferty 
 

 
Cena oferty 
( z podatkiem 
VAT) 
 

 
98% 

    

 Lc = Comin / Cobad x Kp x Wc  
 

(z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) 
gdzie: 
Comin – najniższa cena brutto oferowana  
Cobad – cena brutto oferty badanej 
Kp –     współczynnik proporcjonalności, 
            równy 100 
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Wc – waga (znaczenie) kryterium ceny, 
równa 98% 
 

 
2/ 

 
Zatrudnienie  

 

Wielkość 
miesięcznego 
zatrudnienia 
u Wykonawcy 
usług.  
Dane z okresu 
ostatnich  
3 miesięcy. 
 

W celu 
potwierdzenia 
zatrudnienia 
wymaga się 
załączenia do 
oferty raportów 
ZUS tj. DRA, 
RCA. 
 

 
2% 

 
Punkty za kryterium:  
 

Wykonawca, który przedłoży w ofercie 
aktualne zatrudnienie na podstawie umowy               
o pracę w ilości: 
- do 20 osób otrzymuje 0 pkt,  
- powyżej 20 osób otrzymuje 2 pkt. 
 
 

3.  Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego 
oferta jest zgodna z wymaganiami dokumentów przetargowych, posiada wymagane 
kwalifikacje techniczne, przyjmuje wszystkie warunki Zamawiającego oraz przedłoży 
najkorzystniejszą ofertę, czyli otrzyma najwyższą liczbę punktów przyznanych w oparciu                   
o ustalone kryteria (na podstawie sumy punktów ustalonych dla poszczególnych kryteriów). 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta okaże się ofertą 
najkorzystniejszą spośród nie odrzuconych, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, 
przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych 
kryteriów opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i sporządzoną zgodnie                
z unormowaniami ustaw i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

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

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

§ 14.    Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 
określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,                    
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została wybrana jako 
najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów przyjętych w przetargu. 

 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia na zasadach 
określonych w art. 92  Pzp Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 



 
 

 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony nr RI.I.271.9.2015 

 

19

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  i łączną punktację;  

2)  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne              
i prawne;  

3)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone         
w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;  

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

 

3. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane powyżej w pkt 2. Zamawiający umieści na 
stronie internetowej http://www.pysznica.bip.gmina.pl oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie. 

 

4. Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze                  
w terminach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.  

 

5.  W przypadku Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego:  
a)   konsorcjum, którego oferta została wybrana, może zostać zobowiązane do przedłożenia 

Zamawiającemu umowy regulującej wspólną działalność jego członków – wybór formy 
zastrzega się dla Zamawiającego;  

b) spółka cywilna, której oferta została wybrana, może zostać zobowiązana do 
przedłożenia Zamawiającemu umowy spółki cywilnej – wybór formy zastrzega się dla 
Zamawiającego.  

 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy              
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.  

 
 

§ 15.    Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy: 

 

1.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem 
umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 
ofertowej brutto w:  
a.  pieniądzu;  

     b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-   
           kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

c.  gwarancjach bankowych;  
d.  gwarancjach ubezpieczeniowych;  
e.  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  
     ustawy z  dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

2.    Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:  
a)  w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościo- 

wo - kredytowej;  
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;  
c)  przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach       

o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.  
 

3.  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, w tym z tytułu przewidzianych w umowie kar umownych. 
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4.   Zamawiający zwraca zabezpieczenie z terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.  

 

5.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy zgodnie     
z art. 151 ustawy Pzp. 

 

6.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego - konto nr:  36 9434 1025 2006 1695 1311 

0002.  
 

§ 16.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy                

w sprawie zamówienia publicznego oraz zmiany postanowień w umowie:  

 
1.   Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego zawarte są w projekcie umowy - załącznik nr 6 do 
SIWZ.  

2.    Zapisy zmian postanowień w umowie:    
 

1/ Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na   podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.2. 
2/  Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy. 

          1) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 umowy w przypadku  
              ustawowej zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT),  

 2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży           
w interesie Zamawiającego, 
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie usługi w określonym 
pierwotnie terminie,  

3/ Zmiany umowy przewidziane w ust. 2. dopuszczalne są na następujących warunkach: 
1) ad pkt 1) - od wejścia w życie zmienionej stawki podatku od towarów  i usług 

(VAT) i w zakresie zmiany tej stawki, 
2) ad pkt 2): 

- lit. a) – w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego, 
- lit.b) – o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego 
działania. 

4/ Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie 
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

 
 

 

§ 17.    Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku         

             postępowania o udzielenie zamówienia:  

 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia  
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
ustawy – przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy z dnia                       
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047).  

 

§ 18.    Informacje ogólne:  
 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
Zamówienie nie jest podzielone na części – w związku z tym oferta musi obejmować 
całość  przedmiotu zamówienia. 

 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
 

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa                   
w art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
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stanowiących nie więcej niż 5 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na 
powtórzeniu tego samego rodzaju usług. 

 

4. Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert wariantowych.  
 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.       
 

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych – rozliczenia między  
Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą tylko w walucie polskiej (PLN).  

 

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, nie jest przewidziany wybór 
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 
91a do art. 91c ustawy Pzp. Nie przewiduje się zastosowania dialogu technicznego ani 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 

9. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy.  
 

10. Zamawiający nie przewiduje osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia, o których mowa w art. 36a ust.2 ustawy Pzp.  Wykonawca może 
powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania 
przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom. 
 

11. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.  
 

12. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 
Wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby 
niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

13. Zamawiający nie udzieli zaliczek na poczet wykonania niniejszego zamówienia,                     
o których mowa w art. 151a ustawy Pzp.  

 

14. Sprawy nieuregulowane niniejszą siwz  reguluje ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 j.t. ze zmianami) oraz przepisy 
wykonawcze wydane na jej podstawie.  

 

§ 19.    Wykaz załączników do SIWZ 
 
 

Integralną część niniejszej dokumentacji stanowią niżej wymienione załączniki:  
 

 

   Nr 

 

Oznaczenie 

 

Nazwa załącznika 
 

1. Załącznik nr 1 Wykaz nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pysznica 
2. Załącznik nr 2 Mapa gminy Pysznica 
3. Załącznik nr 3 Wykaz lokalizacji pojemników na leki w aptekach 
4. Załącznik nr 4 Akty prawa miejscowego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
5. Załącznik nr 5 Formularz ofertowy  
6. Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy - projekt umowy 
7. Załącznik nr 7 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
8. Załącznik nr 8 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
9. Załącznik nr 9 Wykaz wykonanych usług okresie ostatnich trzech lat 
10. Załącznik nr 10 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 
11. Załącznik nr 11 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 
12. Załącznik nr 12 Sprawozdania statystyczne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
13. Załącznik nr 13 Zobowiązanie innych podmiotów do oddania zasobów Wykonawcy 
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