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Część I. Instrukcja dla Wykonawców 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Gmina i Miasto Lwówek Śląski  

Al. Wojska Poskiego 25A 

59-600 Lwówek Śląski  

Telefon: (75) 64 77 888, fax. (75) 64 77 889 

E-mail: urzad@lwowekslaski.pl 

 

2. Tryb udzielania zamówienia. 

Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.), zwane w dalszej 
części Instrukcji dla Wykonawców „Ustawą” oraz w oparciu o przepis art. 24aa Ustawy. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia opisany jest w Części IV niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, zwanej w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „SIWZ”. 

 

4. Zamówienia częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 Ustawy. 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień 

polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 

 

6. Informacja o ofercie wariantowej. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

7. Termin wykonania zamówienia: 

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.08.2017r. 

 

8. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków oraz wymagane od Wykonawcy, którego oferta została oceniona 

najwyżej, środki dowodowe w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

- nie podlegają wykluczeniu; 

- spełniają warunki udziału w postępowaniu. 
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9. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków.  

9.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

9.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów; 

Wykonawca winien wykazać, że: 

a) posiada zezwolenie na zbieranie odpadów i transport odpadów będących 

przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (Dz. U. z 

2016r. poz. 1987 ze zmianami); 

b) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 250 ze zm.), prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski, 

w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; 

c) spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w 

sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości (Dz. u. z 2013 r. poz. 122); 

d) posiada zezwolenie na transport odpadów lub pozwolenie zintegrowane na odbiór i 

zbieranie odpadów o kodach co najmniej: 

− 15 01 01; 15 01 02; 15 01 03; 15 01 04; 15 01 05; 15 01 06; 15 01 07; 15 01 09; 

− 16 82 02; 

− 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07; 

− 20 02 01; 

− 20 03 01; 

− 20 03 07;  

posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2016r. 

poz. 1987 ze zmianami) 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. 

Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści 

oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 9.2 SIWZ; 

9.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 

min. 1 000 000,00 zł. 
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Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści 

oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 9.2 SIWZ; 

9.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej; 

9.1.3.1. Wykonawca musi dysponować osobami, zdolnymi do wykonania 

zamówienia, w szczególności: potencjałem osobowym gwarantującym stałe 

i bezawaryjne świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów w 

liczbie co najmniej 18 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracę.  

9.1.3.1.1. Zamawiający wymaga, aby stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, 

osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu 

zamówienia w zakresie czynności odbioru odpadów, których 

wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 

22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1666) były zatrudnione na czas świadczenia usługi przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w 

pełnym wymiarze czasu pracy. (*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy). 

9.1.3.1.2. Wykonawca lub Podwykonawca winien zatrudniać osoby, o których 

mowa powyżej co najmniej od rozpoczęcia do końca upływu terminu 

realizacji zamówienia. W przypadku, rozwiązania stosunku pracy 

przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego 

okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce 

innej osoby. 

9.1.3.1.3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane 

poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

a) odbiór i załadunek odpadów komunalnych oraz 

b) kierowanie pojazdami do odbioru i transportu odpadów komunalnych. 

9.1.3.1.4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie 

spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 

9.1.3.1.3. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 

do: 

a) Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
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9.1.3.1.5. Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy 

oraz na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia 

w terminie do 5 dni od wezwania zobowiązany jest do przedłożenia 

zamawiającemu: 

− oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

− Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w 

trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tj. w szczególności 

bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników. Uwaga! 

Wyliczenie to ma charakter przykładowy. Ostateczny zakres danych, które 

podlegają anonimizacji, każdorazowo winien być ustalony odrębnie dla 

każdej umowy po uprzedniej jej analizie dokonanej przez składającego pod 

kątem ustawy o ochronie danych osobowych.). Do zidentyfikowania 

powinny być możliwe informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu.  

9.1.3.1.6. Wykonawca lub Podwykonawca, w trakcie realizacji zamówienia na 

każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, przedłoży zamawiającemu aktualne oświadczenie o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę lub/oraz poświadczoną za 

zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących 

określone czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których 

mowa w pkt. 9.1.3.1.3., w jak również wskazane poniżej dowody w 

celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w pkt. 9.1.3.1.3. czynności w trakcie 

realizacji zamówienia:  
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− zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

− poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

9.1.3.1.7. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w punkcie 9.1.3.1.3. czynności zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej 

w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Nie złożenie przez wykonawcę w 

wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 

zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 9.1.3.1.3. 

czynności. 

9.1.3.1.8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa 

pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może 

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

9.1.3.2. Wykonawca winien dysponować, co najmniej: 

–  bazą magazynowo – transportową, usytuowaną na terenie gminy i miasta 

Lwówek Śląski lub w odległości nie większej niż 60 km od granic gminy1, 

wyposażenie oraz sposób funkcjonowania będzie zgodny z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 

2013 r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; posiadaniem tytułu 

prawnego do terenu, na którym zlokalizowano bazę magazynowo - 

transportową, 

– możliwością uruchomienia w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy, lecz 

nie wcześniej niż od dnia 01.02.2017r. Punktu Selektywnego Zbierania 

                                                 
1
 Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska odległość 60 km powinna być mierzona zgodnie z 

odległością, jaką pokona pojazd po najkrótszych drogach publicznych pomiędzy bazą magazynowo-
transportową, a granicą gminy. 
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Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski, w 

ramach obowiązujących przepisów prawnych o lokalizacji łatwo dostępnej 

dla mieszkańców w granicach administracyjnych miasta Lwówek Śląski, z 

możliwością zaparkowania przy lub na terenie PSZOK.  
sprzętem służącym do załadunku i rozładunku zebranych odpadów komunalnych: 

– min. 3 pojazdami specjalistycznymi „śmieciarka”, nadwozie bezpylne, o 

pojemności każdy min. 12 m3 z wrzutem przystosowanym do opróżniania 

pojemników o pojemności: 60 dm3, 110 dm3, 120 dm3, 240 dm3, 1100 dm3; 

– min. 1 pojazdem do opróżniania pojemników/kontenerów o pojemności 7 

m3; 

– min. 1 pojazdem do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej; 

– min. 1 pojazdem - przystosowanym do odbioru odpadów z nieruchomości, 

do których dojazd jest utrudniony. 
Uwaga!  

Wymieniona ilość pojazdów jest ilością minimalną, Wykonawca zobowiązany jest przez cały 

okres umowy do zapewnienia takiej ilości pojazdów, aby wszystkie odpady komunalne z 

nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia były na bieżąco odbierane. 

Wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać 

system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający 

trwałe zapisywanie, przechowywanie (min. rok) i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i 

miejscach postoju w przypadku pojazdu z funkcją kompaktującą, czujnik załadunku z funkcją 

kompaktującą oraz czujników zapisujących dane o miejscu wyładunku odpadów (ewidencja) 

dla pojazdów ww. 

9.1.4. niezbędnej wiedzy i doświadczenia: 

9.1.4.1. wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi 

polegające na odbiorze lub odbiorze i zagospodarowaniu odpadów 

komunalnych o masie łącznej, co najmniej 1500 Mg/rok i prowadził 

PSZOK nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy. 

9.2. Na podstawie art. 25a ust. 1 w celu wstępnego wykazania braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 Ustawy oraz spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy wraz z ofertą Wykonawca 

złoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zgodne z treścią załącznika nr 

1 do SIWZ. 
9.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

(...), polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nim stosunków prawnych.  
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1) W sytuacji określonej w pkt 9.3. Wykonawca zobowiązany jest 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. 

2) Jeżeli wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

wobec nich:  

a) braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 

Ustawy, 

b)  spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy 

zobowiązany jest zamieścić w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.2 informacje o 

tych podmiotach. 

9.4. Zamawiający po otwarciu ofert dokona ich oceny a następnie zbada czy Wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

9.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania. 

9.5.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Wykonawcę, jeśli zachodzą okoliczności określone w art. 24 ust 1 Ustawy oraz 

który nie spełnia warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy. 

9.5.2. Dodatkowo Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy wykluczy 

Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez 

sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku 

w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r., poz. 615) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 

układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 

dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233, 978, 

1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r., poz. 615). 

9.6. Wykaz oświadczeń i dokumentów (środki dowodowe) jakich Zamawiający będzie 

żądał od Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

9.6.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, wezwie Wykonawcę, którego ofertę oceniono 

jako najkorzystniejszą do złożenia, w terminie 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, 

następujących dokumentów odpowiednio w zakresie: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów: 
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Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, w 

szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje. 

2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a)  wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami - zgodnie z treścią dokumentu nr 2 SIWZ, 

b) wykaz urządzeń technicznych niezbędnych do realizacji zamówienia 

dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o 

podstawie dysponowania tymi zasobami- zgodnie z treścią dokumentu nr 5 

SIWZ 

c) 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 dostawy lub usługi zostały 

wykonane – wzór: Dokument 3  

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 

4) wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 

24 ust. 1 oraz w art. 24 ust 5 Ustawy: 

a) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015.184 1618 i 1634 z późn. zm.) – 

zgodnie z treścią załącznika nr 4 SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w ciągu 

3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 
w art. 86 ust. 5. Ustawy. 

b) odpis z właściwego rejestru lub 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. 5 pkt 1 Ustawy.  
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, jakim jest odpis z właściwego 

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji 

ani nie ogłoszono jego upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert.  

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(Dz.U.2016.1126), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę 

lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  Termin 

ważności takiego oświadczenia musi być tożsamy z zastępowanym dokumentem, 

wymaganym przez Zamawiającego 

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w 

odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.6. ppkt 1. 4) 

siwz w zakresie wymaganym od Wykonawcy. 

OCENA SPEŁNIENIA KAŻDEGO Z WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

OKREŚLONYCH W PKT. 9 BĘDZIE DOKONANA NA PODSTAWIE 

DOKUMENTÓW WEDŁUG FORMUŁY: „SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA”. 

 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

10.1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

10.2.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

10.3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenie o którym mowa w pkt 9.2 SIWZ, składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 
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11. Wadium 

11.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium od Wykonawców ubiegających się o 

udzielenie niniejszego zamówienia publicznego w wysokości 5.000 zł (słownie: 

pięć tysięcy złotych). 

11.2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:   

11.2.1. Pieniądzu, 

11.2.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, 

11.2.3. Gwarancjach bankowych, 

11.2.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych, 

11.2.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz.U.2007.42.275 j.t. z późn. zm.). 

11.3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w 

pkt. 11.2.1. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego 

Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący 

rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem 

terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu 

wystawionego przez Wykonawcę jest obligatoryjne (w przypadku złożenia wadium 

w pieniądzu), jednakże nie wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego 

terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

11.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego 

nr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 

Spółka Akcyjna w Bolesławcu. Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium 

– Odbiór odpadów Komunalnych” 

11.5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu 

składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, 

Al. Wojska Polskiego 25A, 59 – 600 Lwówek Śląski, Kasa - parter. Przy przekazaniu 

tych dokumentów osoba je składająca otrzyma odpowiednie potwierdzenie na 

dostarczonej przez siebie kserokopii.  

11.6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie wskazanej w pkt. 

11.2.2. do 11.2.5., wadium powinno być sporządzone adekwatnie do formy, w której 

jest wnoszone i winno zawierać następujące elementy: 

11.6.1. Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 

udzielających gwarancji) lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, 

11.6.2. Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub 

poręczeniem, 
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11.6.3. Kwotę gwarancji lub poręczenia, 

11.6.4. Termin ważności wadium, 

11.6.5. W przypadku Konsorcjum w treści dokumentu należy zaznaczyć zapis, że 

dotyczy ona Konsorcjum, 

11.7. Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty wadium na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego 

ofertę wybrano: 

11.7.1. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których 

mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

11.7.2. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

11.7.3. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

11.7.4. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. 

11.8. Zwrot wadium oraz sytuacja jego ewentualnego zatrzymania uregulowana jest w art. 

46 Ustawy. 

 

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
12.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty.  

12.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

12.3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub 

w kilku następujących formach: 

12.3.1. Pieniądzu, 

12.3.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

12.3.3. Gwarancjach bankowych, 

12.3.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych, 

12.3.5. 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.  

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem 

na konto Zamawiającego nr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554, Powszechna Kasa 
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Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Bolesławcu. Na przelewie należy umieścić 

informację: „Odbiór odpadów komunalnych”  

12.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 

na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

12.5. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie wskazanej w pkt 

12.3.2. do 12.3.5, zabezpieczenie powinno być sporządzone adekwatnie do formy, 

w której jest wnoszone i winno zawierać następujące elementy: 

12.5.1. Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta zabezpieczenia 

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 

gwarancji) lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, 

12.5.2. Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub 

poręczeniem, 

12.5.3. Kwotę gwarancji lub poręczenia, 

12.5.4. Termin ważności zabezpieczenia,  

12.5.5. Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty zabezpieczenia na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż 

Wykonawca nie wywiązał się z obowiązków umownych”. 

12.6. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone 

zostały w Części III niniejszej specyfikacji  

 
13. Opis sposobu przygotowania oferty. 

13.1. Wymagania podstawowe: 

a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

b) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 

Wykonawcy lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 

Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące 

w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

c) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 

wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli 

upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny 

Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez 

osoby do tego upoważnione. 
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d) Wzory dokumentów dołączonych do Części I niniejszej SIWZ mogą zostać 

wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez 

Wykonawcę w formie zgodnej z Częścią I niniejszej SIWZ. 

e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych 

ani ich dołączania do oferty. 

f) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty 

niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych 

kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania 

oferty. 

13.2. Forma oferty: 

a)  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

b) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie.  

c) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny 

być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 

upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z 

treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią 

załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie 

wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej 

działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

d) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

do wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to 

dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) 

podpisującą (podpisujące) ofertę. 

e)  Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być składane w formie oryginałów 

lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. 

Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do 

Części niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z 

oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład 

oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania 

Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) 

ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub 

treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 
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13.3. Zawartość oferty: 

Kompletna oferta musi zawierać: 
1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru określonego w Części II 

SIWZ Formularz oferty; 

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

zgodne z treścią  Załącznika nr 1 do SIWZ;  

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o  udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; 

4) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 

oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny; 

5) Stosowne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w pkt. 9.3. ppkt 1) siwz 

(jeżeli dotyczy). 

6) Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 

13.4.  Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu 

Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

14.1.Miejsce oraz termin składania ofert 

a) Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Miasta Lwówek 

Śląski przy Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski wyłącznie w 

sekretariacie (I piętro, pok. 104) lub listownie/przesyłką na adres Zamawiającego. 

Termin składania ofert upływa 23.01.2017 roku, o godz. 13.00. 

b) Każdy Wykonawca składający ofertę otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie z 

numerem wpływu, jakim została oznakowana oferta. 

c) Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki 

operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym, w pkt 14.1 a) 

terminie, będą zwracane niezwłocznie. Oferty przesłane faksem nie będą 

rozpatrywane. 

14.2. Zaleca się złożenie oferty w następujący sposób: 

a. W dwóch zamkniętych kopertach, pierwsza – zewnętrza oznakowana wg 

treści: 

Gmina i Miasto Lwówek Śląski  

Odbiór odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK  

Nie otwierać przed 23 stycznia 2017 r., godz.13:15 
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b. Druga - wewnętrzna, wg treści: 

Nazwa Wykonawcy 

Ulica, nr budynku 

Kod pocztowy, miejscowość 

Odbiór odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK 

 

14.3.W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty/opakowania 

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe 

otwarcie. 

 

15. Zmiana i wycofanie oferty 
15.1. Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert, 

zmienić/zmodyfikować ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego. 

15.2. Wykonawca może wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. 

15.3. Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu powinny być przygotowane i oznaczone 

zgodnie z pkt 14.2 niniejszej specyfikacji i dodatkowo opisane: „ZMIANA” lub 

„WYCOFANIE”, z podaniem numeru wpływu na otrzymanym potwierdzeniu, o 

którym mowa w pkt 14.1 b). 

 

16. Miejsce oraz termin otwarcia ofert  

16.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2017 roku, o godzinie 13
15

, w siedzibie Urzędu 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25A, pok. 207, II piętro. 

16.2. Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna obejmuje podanie przez Zamawiającego kwoty, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie otwarcie ofert i 

odczytanie: nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, informacji dotyczących ceny, 

terminów wykonania zamówienia, oraz jeśli dotyczy: okresów gwarancji, warunków 

płatności oraz ilości stron/kartek, na których składane są oferty. 

16.3. Oferty oznaczone „WYCOFANIE” otwierane będą w pierwszej kolejności po 

stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi 

ofertami. Koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

16.4.Oferty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian 

zostaną dołączone do oferty. 

 

17. Termin związania ofertą 
17.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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18. Opis sposobu obliczenia ceny. 

18.1. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę netto oraz cenę brutto, wyliczoną 

w oparciu o sposób określony w Tabeli elementów scalonych, przy uwzględnieniu 

szacunkowej ilości odbieranych odpadów.  

18.2. Podane w ofercie wartości muszą być wyrażone liczbą, w polskich złotych, z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dodatkowo cena brutto winna być 

wyrażona słownie. 

18.3. Cena brutto będzie służyć do badania i oceny ofert w oparciu o kryterium wyboru 

oferty najkorzystniejszej. 

18.4. Podstawę rozliczeń umownych z Wykonawcą stanowić będzie cena za 1 Mg 

odebranych odpadów komunalnych, dostarczonych na instalację zagospodarowania 

odpadów, miesięczny ryczałt za prowadzenie PSZOK oraz miesięczny ryczałt za 

prowadzenie instalacji do segregacji odpadów. 

18.5. Ceny netto wymienione w punkcie 18.4. będą stałe w całym okresie obowiązywania 

umowy z zastrzeżeniem postanowień z pkt 21.2 siwz. 

18.6. Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia cen wymienionych w punkcie 18.4. 

biorąc pod uwagę wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w 

szczególności Opisu przedmiotu zamówienia oraz Istotnych postanowień umowy. W 

cenach Wykonawca winien uwzględnić między innymi: 

18.6.1. Charakterystykę obszaru, z którego odbierane będą odpady. 

18.6.2. Możliwy wzrost lub spadek ilości odbieranych odpadów. 

18.6.3. Możliwość wzrostu lub spadek liczby obsługiwanych gospodarstw domowych 

(punktów odbioru odpadów). 

18.6.4. Wymagania, co do częstotliwości i sposobu odbierania odpadów 

 

19. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

19.1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

19.1.1.cena oferty (brutto)    - znaczenie 60% 

19.1.2. termin płatności      - znaczenie 5% 

19.1.3. doświadczenie pracowników    - znaczenie 35% 

 

19.2.Ocena ofert będzie się odbywała wg następujących zasad: 

19.2.1.W kryterium „cena” (Kc) Zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert 

zgodnie z formułą: 

010*
badanejofertycena

najnizszacena
Kc = pkt  *  60 % 

Ocena punktowa będzie wyrażona liczbą zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. 

Oferta w kryterium „cena” może uzyskać maksymalnie 60 punktów. 
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19.2.2. W kryterium „termin płatności” (Kt), Zamawiający dokona oceny punktowej 
każdej z ofert zgodnie z formułą: 

Kt – termin płatności za wykonane usługi: 
 

Kt - termin płatności Ocena punktowa 
21 dni 0 pkt. 

22 – 23 dni 1 pkt. 
24 – 25 dni 2 pkt. 
26 – 27 dni 3 pkt. 
28 – 29 dni 4 pkt. 

30 dni 5 pkt. 
 

 

Przy czym Zamawiający zastrzega, że wymagany minimalny termin płatności 
wynosi 21 dni a maksymalny 30 dni i tylko oferty z tym przedziałem terminu 
płatności zostaną uznane za spełniające wymogi SIWZ. 
 

19.2.3. W kryterium „doświadczenie pracowników” (Kdł i Kdk), oferta może uzyskać 
maksymalnie 35 punktów. Przy ocenie pod uwagę będzie brane doświadczenie 
pracowników wykonujących niniejsze zamówienie wg poniższych zasad: 

 - za każdego pracownika (nie więcej niż 3) zatrudnionego na stanowisku ładowacz 
odpadów z minimum 3 letnim doświadczeniem Wykonawca otrzyma 7 pkt.  
 

Ilość pracowników na stanowisku 
ładowacz odpadów 

1 2 3 i więcej 

Ilość punktów Kdł 7 14 21 

 
- za każdego pracownika (nie więcej niż 2) zatrudnionego na stanowisku kierowca 
„śmieciarki” z minimum 3 letnim doświadczeniem Wykonawca otrzyma 7 pkt.  
 

Ilość pracowników na stanowisku 
kierowca „śmieciarki” 

1 
2 i 

więcej 

Ilość punktów Kdk 7 14 

 
Zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą: 
 

19.3. Ocenę oferty stanowiła będzie suma punktów uzyskanych według wskazanych 
kryteriów oceny ofert, tj.: 

K = Kc + Kt + Kdł + Kdk 
 

Ocena punktowa będzie wyrażona liczbą zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość 

punktów. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona, jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 
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19.4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie 

lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

to Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 

 
20. Tryb oceny ofert.  
20.1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

a)  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie 

między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, 

z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w  

jej treści. 

b)  Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste 

omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

20.2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.  

Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie na 

podstawie analizy dokumentów i materiałów (w zakresie wymaganym przez 

Zamawiającego), jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści 

art. 26 ust. 3 Ustawy przy zastosowaniu reguł okreslonych w art. 89 Ustawy. 

 

21. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia.  

21.1. Zgodnie z art. 139 i 140 Ustawy umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

21.1.1)  zostanie zawarta w formie pisemnej; 

21.1.2)  mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy 

nie stanowią inaczej; 

21.1.3)  jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 

o dostępie do informacji publicznej;  

21.1.4)  zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie; 

21.1.5)  zostanie zawarta na okres wskazany w Części III SIWZ, który jest projektem 

Umowy; 

21.1.6)  podlega unieważnieniu: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Ustawy, 

b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte 

w niniejszej SIWZ z uwzględnieniem art. 144 Ustawy. 
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21.2.Zmiany umowy 

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna 

z okoliczności poniżej: 

21.2.1. zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia tj.:  

21.2.1.1.  W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 

zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - 

odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego 

stanu prawnego. 

21.2.1.2. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy: 

21.2.1.2.1.w sytuacji wejścia Polski do strefy euro pod warunkiem, że będzie 

wprowadzone w drodze ustawy a nieuwzględnienie ich w wartości 

wynagrodzenia wykonawcy będzie mu groziło rażącą stratą. Warunkiem 

wprowadzenia zmiany jest przedstawienie przez Wykonawcę 

szczegółowego wyliczenia wskazującego na poniesienie rażącej straty. 

21.2.1.2.2. w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku 

VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej 

stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. 

21.2.2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: 

21.2.2.1. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną 

umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 

21.2.2.2. Zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów 

między stronami. 

21.2.2.3. Zmiana osób, które będą wykonywać zamówienie pod warunkiem, że 

posiadają co najmniej takie kwalifikacje i doświadczenie jak osoby 

wymienione w załączniku nr 2. 

21.2.2.4. Zmiana sprzętu, którym Wykonawca będzie wykonywał zamówienie, pod 

warunkiem że będzie to sprzęt posiadający parametry i wyposażenie 

minimum takie jak sprzęt wykazany w załączniku nr 4. 

Wszystkie zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej i muszą być 

podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.  

21.3. Czynności jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy: 

21.3.1. Warunkiem podpisania umowy będzie przedłożenie przez Wykonawcę. 

21.3.1.1. w terminie określonym w pkt 9.6.1. Części I SIWZ dokumentów 

wymienionych w pkt 9.6.1, ppkt 1) do 4) oraz w pkt 9.6.2 jeżeli dotyczy. 

21.3.1.2. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 1.000 000 

złotych. 
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21.3.2. Wykonawca w terminie do 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5. Ustawy zobowiązany jest złożyć 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015.184, 1618 i 1634 z późn zm.) – zgodnie 

z treścią załącznika nr 4 do Części I SIWZ.  

21.3.3. Wykonawca złoży oświadczenie: 

a) o doświadczeniu osób wyznaczonych do realizacji zamówienia wymienionych 

w załączniku nr 2; 

b) o wykonanych usługachwymienionych w załączniku nr 3 do Części I SIWZ.  

21.3.4. Wykonawca przedstawi tabelę elementów scalonych – załącznik nr 5. Wartości 

podane w „Tabeli elementów scalonych” muszą być zgodne z ceną oferty. 

21.4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

 

22. Środki ochrony prawnej  

22.1. Informacje ogólne. 

a) Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony 

prawnej. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia oraz SIWZ przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy; 

b) Środki ochrony prawnej, opisano w Dziale VI Ustawy. Są nimi: 

− odwołanie – Rozdział 2; 

− skarga do sądu – Rozdział 3 

c) W terminie przewidzianym do wniesienia odwołania, Wykonawca, może 

poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na 

podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 

22.2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami i sposób 

porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

22.2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

22.2.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną lub 

faksem, z zastrzeżeniem pkt. 22.2.3.  

22.2.3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, oraz pełnomocnictwa. 
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22.2.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

22.2.5. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z 

Wykonawcami są: Wojciech Różycki, e-mail: w.rozycki@lwowekslaski.pl  

 

22.3. Podwykonawstwo. 

22.3.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

22.3.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę 

firm podwykonawców. 

22.3.3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

22.3.4. Szczegółowe warunki i ustalenia dotyczące podwykonawstwa określa Część III 

SIWZ Istotne postanowienia umowy. 
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Dokument nr 1 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
 

Zadanie:  
 

Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski 
  
1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 
Lwówek Śląski   

 
2. WYKONAWCA: 
L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 
   

   

   

   

 
 

OŚWIADCZAM, ŻE:  
na dzień składania ofert: 
 

I.  nie podlegam wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 
12) do 23) Ustawy (patrz załącznik nr 1a) 

 

 
........................... dnia ....................  

       ........................................................................... 
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy 

 
 
 
II.  Spełniam warunki w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie: 

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów; 

2.  sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
3.  zdolności technicznej lub zawodowej – zgodnie z warunkiem określonym w pkt 9.1.3 

Części I SIWZ. 
 

 
........................... dnia ....................  

       ........................................................................... 
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy 
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Dokument nr 1a 

 

 

Przesłanki wykluczenia wykonawcy określone w art. 24 ust. 1 pkt 12) do 23) Ustawy 
 
 

 
 Z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego wyklucza się:  

1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia;  

2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, 

art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –Kodeks karny 

(Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 

r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny,  

c) skarbowe,  

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);  

3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;  

4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności;  

5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 

umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział 

w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy 

z udziału w postępowaniu;  
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9. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych;  

10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 

2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 

kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);  

11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne;  

12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 

184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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Dokument nr 2 

WYKAZ OSÓB,  
SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 
Zadanie:  
 

 
Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 
Lwówek Śląski  

 
2. WYKONAWCA: 
L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 
   

   

 
 

OŚWIADCZAM, ŻE: 
przy wykonaniu zamówienia uczestniczyć będą następujące osoby:  

Lp. Imię i nazwisko 
Zakres 

wykonywanych 
czynności 

Doświadczenie 

(w latach) 

Podstawa do 
dysponowania 

osobą 

1   

 

 

2   

 

 

3   

 

 

4   

 

 

5   

 

 

6   

 

 

7   

 

 

8   
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9   

 

 

10   

 

 

11   

 

 

12   

 

 

13   

 

 

14   

 

 

15   

 

 

16   

 

 

17   

 

 

18   

 

 

19   

 

 

20   

 

 

 
 
3. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby spośród personelu 

kluczowego, jeśli uzna, że nie spełnia ona w sposób należyty obowiązków wynikających z 
umowy 

 
4. Wykonawca w przypadkach wymienionych w pkt 3 zobowiązany jest zapewnić 

zastępstwo. 
 
 
........................... dnia .................... .......................................................................  

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy 
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Dokument nr 3 

WYKAZ USŁUG WYKONANYCH 
w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert 

Zadanie: 

Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i 

miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 
Lwówek Śląski  

 
2. WYKONAWCA: 
L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 
   

   

 
OŚWIADCZAM, ŻE: 

w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) 
wykonałem następujące dokumentacje projektowe zgodne z wymogiem określonym w 

punkcie 9.1.4. ) - Część I SIWZ 
 

Lp. 

Zamawiający 
(nazwa, adres, 
telefon, osoba 
kontaktowa) 

Rodzaj 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

(z terenu 
miejskiego, 
wiejskiego) 

Nazwa składowiska/ 
instalacji gdzie zostały 
odpady przekazane/ 

unieszkodliwione 
(adres, nazwa) 

Okres Doświadczenie 

 
 

   
własne / innych 
podmiotów *) 

 
 

   
własne / innych 
podmiotów *) 

 
 

Lp. 
Zamawiający 

(nazwa, adres, telefon, osoba 
kontaktowa) 

Adres PSZOK-u który był 
obsługiwany 

Okres Doświadczenie 

    
własne / innych 
podmiotów *) 

 
 
........................... dnia .................... .......................................................................  

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy 
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Dokument nr 4 

 

LISTA PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
 

Zadanie:  
 

 

Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski 
  
  

 
OŚWIADCZAM, ŻE: 

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

 (nazwa podmiotu) 
 

 
– Jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015.184 z późn. zm.), w skład której 
wchodzą następujące podmioty*: 

 
1. ..........................................................................................................................  

2. ..........................................................................................................................  

3. ..........................................................................................................................  

4. ..........................................................................................................................  

5. ..........................................................................................................................  

6. ..........................................................................................................................  

 

–  Nie należy do grupy kapitałowej *. 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 
........................... dnia ....................  

       ........................................................................... 
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy 
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Dokument nr 5 

 
............................................. 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Wykaz urządzeń technicznych niezbędnych do realizacji zamówienia 
Nazwa zadania: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz 

prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski 

Lp. RODZAJ SPRZĘTU Nazwa - marka Kubatura/ładowność Nr rejestracyjny 
Informacja o podstawie do 

dysponowania* 

1. 
Samochód 

specjalistyczny 
…………………………… ……………………… ………………… …………………………… 

2. 
Samochód 

specjalistyczny 
…………………………… ……………………… ………………… …………………………… 

3. 
Samochód 

specjalistyczny 
…………………………… ……………………… ………………… …………………………… 

4. 
Samochód 

specjalistyczny 
…………………………… ……………………… ………………… …………………………… 

5. 
Samochód do odbioru 

kontenerów 
…………………………… ……………………… ………………… …………………………… 

6. 
Samochód do odbioru  

z nieruchomości  
o utrudnionym dojeździe 

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

*) wpisać np.; własność, leasing, użyczenie, najem, zobowiązanie do udostępnienia w celu realizacji zamówienia. 

Baza magazynowo – transportowa usytuowana jest w ……………………………………………………………………… (dokładny 
adres), podstawa dysponowania stanowi: ……………………………………………………….. (własność, leasing, użyczenie, najem, 
zobowiązanie do udostępnienia w celu realizacji zamówienia) 
UWAGA! 
W przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji zamówienia korzystał będzie z zasobów innych podmiotów winien przedstawić pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

 
........................... dnia ....................  

       ........................................................................... 
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Dokument nr 6 

 
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH  

Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski 
 

Tabela 1. Odbiór odpadów komunalnych – kod: 20 03 01, 20 02 01, 15 01 06 
Szacunkowa ilość 

odpadów w 
okresie objętym 

umową  
[Mg] 

Cena 
jednostkowa 

netto 
[zł/Mg] 

VAT 
[%] 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
[zł/Mg] 

Wartość brutto 
(kol 1 * kol.4) 

1 2 3 4 5 

1 600 ……….. ……. ………….. ……………. 

 
Tabela 2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
Szacunkowa ilość 
odpadów w kresie 
objętym umową  

[Mg] 

Cena 
jednostkowa 

netto 
[zł/Mg] 

VAT 
[%] 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
[zł/Mg] 

Wartość brutto 
(kol 1 * kol.4) 

1 2 3 4 5 
Odpady szkła i 

opakowaniowe ze 
szkła 

kod 15 01 07 
 – 175 Mg 

……….. ……….. ……….. ……….. 

Odpady 
wielkogabarytowe 

kod 20 03 07  
– 40 Mg 

……….. ……….. ……….. ……….. 

Odpady powstałe 
z tytułu klęsk 
żywiołowych 
kod 16 82 02 

- 5 Mg 

……….. ……. ………….. ……………. 

 
Tabela 3. Prowadzenie PSZOK 

Ilość miesięcy 
prowadzenia 

PSZOK  
[miesiąc] 

Cena 
jednostkowa 

netto 
[zł/miesiąc] 

VAT 
[%] 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
[zł/miesiąc] 

Wartość brutto 
(kol 1 * kol.4) 

1 2 3 4 5 

7 ……….. ……. ………….. ……………. 
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Tabela 4. Prowadzenie Instalacji segregacji odpadów w Płóczkach Dolnych 
Ilość miesięcy 
prowadzenia 

instalacji  
[miesiąc] 

Cena 
jednostkowa 

netto 
[zł/miesiąc] 

VAT 
[%] 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
[zł/miesiąc] 

Wartość brutto 
(kol 1 * kol.4) 

1 2 3 4 5 

7 ……….. ……. ………….. ……………. 

 
 
 
RAZEM (Wartość z kolumny 5 tab. 1, 2, 3 i 4)   = …………………….  
Powyższą wartość należy przenieść do Formularza oferty pkt. 4. 
 
 
 
........................... dnia ....................   .................................................................. ……… 

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy  
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Część II. Formularz oferty 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór odpadów 

komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta 

Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski” 
 
1. Zamawiający: 

Gmina i Miasto Lwówek Śląski  
Al. Wojska Polskiego 25A 
59-600 Lwówek Śląski  

2. Oferta złożona przez: 
2.1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy*) /Pełnomocnika podmiotów występujących 

wspólnie*):  
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Zarejestrowany adres Wykonawcy*) /Pełnomocnika podmiotów występujących 
wspólnie*): 
ulica:………………………………………………………… nr: …… 

kod: …………………………… miejscowość:  …………………………………………… 
województwo: ………………………… e-mail: …………………………………………… 
tel.: ……………………………………… fax.: …………………………………… 
NIP: ………………………………………… REGON: …………………………………… 
Nr konta bankowego: 

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

Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia 
wyznaczamy: 
………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko, tel., e-mail 

 
2.2. Zarejestrowana nazwa Partnera podmiotów występujących wspólnie*):  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Zarejestrowany adres Partnera podmiotów występujących wspólnie 
ulica: 

……………………………………………………………………………………………

… nr: ……………………………………………………… 

kod: …………………………… miejscowość:  …………………………………………… 
województwo: …………………………… e-mail: …………………………………………… 
tel.: ……………………………… fax.: ………………………………………………… 
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NIP: ……………………………………… REGON: ………………………………………… 
2.3. itd. 

3. Oferujemy, zgodnie z założeniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
wykonanie zamówienia opisanego szczegółowo w Części IV. Przedmiot zamówienia za 
cenę brutto …………………………………….. zł 
(słownie:………………………………………………………………………………………
………………………………….…), przy zastosowanej ……………. % stawce VAT, w 
tym:   
3.1. Cena za 1 Mg odebranych odpadów komunalnych: …………… zł netto. 

3.2. Cena za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów o kodzei 15 01 07: 

…………… zł netto. 

3.3. Cena za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów o kodzei 20 03 07: 

…………… zł netto 

3.4. Cena za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów o kodzei 16 82 02: 

…………… zł netto. 

3.5. Cena za 1 miesiąc prowadzenia PSZOK: ………………… zł netto; 

3.6. Cena za 1 miesiąc prowadzenia instalacji segregacji odpadów w Płóczkach Dolnych: 

………………… zł netto;  

 
4. Oświadczamy, że niniejsze zamówienie będą wykonywały niżej wymienione osoty 

posiadające określone w pkt. 19.2.3.  
  

l.p. Imię i nazwisko 
Doświadczenie w 

latach 
stanowisko 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 
 
5. Oświadczamy, że przyjmujemy ............ dniowy termin płatności faktury, licząc od dnia jej 

otrzymania przez Zamawiającego. 
 
6. Oświadczamy, że przyjmujemy termin realizacji zamówienia (usługi) od dnia 01.02.2017r. 

do ...................2017r, przy czym zobowiązujemy się do uruchomienia PSZOK nie później 
niż 3 dnia od dnia podpisania umowy lecz nie wcześniej niż 01.02.2017r. oraz instalacji 
do segregacji odpadów w Płóczkach Dolnych nie później niż 1 miesiąc od dnia podpisania 
umowy. 

7. Oświadczamy, że: 
• Podwykonawcy (om) powierzony zostanie następujący zakres prac: 
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…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
a pozostałą część wykonamy siłami własnymi*) 

 

 
8. Potwierdzamy wniesienie wadium w wysokości …………….. zł, wniesione  wadium 

prosimy zwrocić na wskazany poniżej rachunek bankowy (dotyczy Wykonawców 
wnoszących wadium w pieniadzu) 

………………………………………………………………………………………………… 
podać nazwę banku i nr rachunku bankowego 

9. Oświadczamy, że złożona oferta  
�   prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług 
�   nie prowadzi u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług 
 
10. Oświadczamy, że:  

10.1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i 
akceptujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń oraz w całości jej warunki, w tym 
„Istotne postanowienia umowy” przedstawione w „Części III” specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

10.2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

10.3. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą umowę 
zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

10.4. W przypadku gdyby nasza firma została wybrana do realizacji zamówienia, 
zobowiązujemy się do dopełnienia formalności, o których mowa w pkt 21 ust. 3, 
Część I SIWZ (Instrukcja dla Wykonawców), pod rygorem odstąpienia przez 
Zamawiającego od podpisania umowy z naszej winy. 

10.5. Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji 
przedsiębiorstw mikro, małych i średnich jesteśmy: *) 
• średnim przedsiębiorstwem **) 
• małym przedsiębiorstwem **) 
• mikroprzedsiębiorstwem **) 

*) 
niepotrzebne skreślić 

**)
 - średnie przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót 

nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów 

euro; 

- małe przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie 

przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro; 

- mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie 

przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro. 

 
*) 

niepotrzebne skreślić 

 
Oferta zawiera następujące załączniki: 
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…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Oferta została złożona na ……… kolejno ponumerowanych stronach. 
 
Informacje zawarte na stronach od ……… do ………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą 
być udostępniane innym uczestnikom niniejszego postępowania. 
 

……………………………………… 
Pieczątka firmy 

 
 
 
........................... dnia ....................   .................................................................. ……… 

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy  
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Część III. Istotne postanowienia umowy 

UMOWA USŁUGI 

Nr ………………… 

W dniu ...................... 2017 r. w Lwówku Śląskim, 

pomiędzy:  

Gminą i Miastem Lwówek Śląski, z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 

Lwówek Śląski, NIP 616-10-03-030 

reprezentowaną przez: 

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

przy kontrasygnacie …………………………………… – Skarbnika Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski  

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

a  

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

(nazwa i adres podmiotu gospodarczego) 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez właściciela, 

upełnomocnionego (ych) przedstawiciela (i) - (niepotrzebne skreślić): 

1. ......................................................................................................... 

2. ......................................................................................................... 

w rezultacie dokonania wyboru oferty w przetargu nieograniczonym, została zawarta umowa 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie: 

1.1. Odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i odpadów 

suchych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski, 

wg zestawienia nieruchomości otrzymanego od Zamawiającego w sposób 

zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie 

z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012, Regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz 

zgodnie z uchwałą w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości; 

1.2. Odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych szkła i odpadów 

opakowaniowych ze szkła z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i 
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miasta Lwówek Śląski, wg zestawienia nieruchomości otrzymanego od 

Zamawiającego w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, 

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), zapisami 

Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 

2012, Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta 

Lwówek Śląski oraz zgodnie z uchwałą w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości; 

1.3. Uruchomienia w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż 

01.02.2017r. i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski zgodnie z wymogami 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

1.4. Przeprowadzenia zbiórki odpadów wielkogabarytowych w systemie akcyjnym z 

terenu gminy i miasta Lwówek Śląski; 

1.5. Zapewnienia możliwości zakupu oznakowanych worków na odpady komunalne 

przez właścicieli nieruchomości objętych umową; 

1.6. Administrowanie i eksploatacja linii sortowniczej w Płóczkach Dolnych. 

2. Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu Umowy zawarty jest w Części IV 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot zamówienia, która stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2.1. Integralną część Umowy stanowią następujące dokumenty:  

2.1.1. Załącznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

2.1.2. Załącznik nr 2 – Harmonogram odbioru odpadów komunalnych, o którym 

mowa w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, sporządzony przez 

Wykonawcę, a zatwierdzony przez Zamawiającego. 

2.1.3. Kopia opłaconej polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej lub 

innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę min. 1 000 000 zł. 

2.1.4. Oferta Wykonawcy z dnia ............................................................ 

2.1.5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

2.1.6. Wykaz urządzeń technicznych niezbędnych do realizacji zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zatrudniać pracowników realizujących zadanie określone w 

umowie, na podstawie umowy o pracę. 

4. Wykonawca oświadcza, że na potrzeby realizacji przedmiotu umowy określonego w ust. 1 

dysponuje sprzętem określonym w wykazie urządzeń technicznych niezbędnych do 

realizacji zamówienia (dokument nr 3), przy użyciu którego realizował będzie przedmiot 

umowy. W przypadku uszkodzenia lub awarii sprzętu Wykonawca zobowiązuje się do 
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niezwłocznego poinformowania Zamawiającego (telefonicznie, fax i e-mail) o awarii 

sprzętu i odstępstw od harmonogramu wykonania usług. Wykonawca określa 

Zamawiającemu przyczynę i sposób wykonania zastępczego w formie informacji 

elektronicznej z późniejszym potwierdzeniem pisemnym. W przypadku wysłania 

pojazdów zastępczych, wszystkie pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu 

bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe 

zapisywanie, przechowywanie (min. rok) i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i 

miejscach postoju w przypadku pojazdu z funkcją kompaktującą, czujnik załadunku z 

funkcją kompaktującą oraz czujników zapisujących dane o miejscu wyładunku odpadów 

(ewidencja) dla pojazdów ww. 

5. W ramach eksploatacji instalacji do segregacji odpadów w Płóczkach Dolnych 

Wykonawca: 

5.1. w ciągu jednego miesiąca od dnia podpisania umowy uzyska wszystkie decyzje, 

zgody, pozwolenia na eksploatację instalacji do segregacji odpadów w Płóczkach 

Dolnych; 

5.2. będzie uruchamiał instalację celem segregacji odpadów w ilości min. 10 Mg max 15 

Mg miesięcznie. 

5.3. zagospodaruje odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

5.4. poniesie wszystkie koszty związane z uruchomieniem instalacji, bieżącą naprawą i 

konserwacją, eksploatacją jej, kosztów mediów (energia elektryczna będzie 

rozliczana na podstawie licznika energii). 

 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień 01.02.2017 r.  

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień ………..2017 r. 

 

§ 3 

Oświadczenia wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę oraz uprawnienia, potencjał 

techniczny i osobowy, bazę magazynowo - techniczną, niezbędne do należytego, 

terminowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu niniejszej umowy, z 

zachowaniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez Wykonawcę usług, a w 

szczególności: 

a)  posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na transporcie 

odpadów o kodach jak w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z ustawą 

o odpadach (Dz. U. z 2016r. poz. 1987 ze zmianami); 

b) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej stosownie do wymogów art. 9b 

ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
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Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski; 

c) spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w 

sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122); 

d) posiada zezwolenie na transport odpadów lub pozwolenie zintegrowane na odbiór i 

zbieranie odpadów o kodach co najmniej: 

- 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05,15 01 06, 15 01 07, 15 01 09; 

- 16 82 02; 

- 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03 17 01 07; 

- 20 02 01; 

- 20 03 01; 

- 20 03 07; 

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

okres realizacji postanowień niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy przedkłada dokumentację 

potwierdzającą posiadanie wymaganej ilości oraz rodzaju środków transportu 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, spełniające wymagania określone w 

obowiązujących przepisach. 

4. Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy przedkłada dokumentację 

potwierdzającą wyposażenie pojazdów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia 

w system: 

4.1. monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający 

trwałe zapisywanie, przechowywanie (min. rok) i odczytywanie danych o położeniu 

pojazdu i miejscach postojów; 

4.2. czujników zapisujących dane o miejscach załadunku i wyładunku odpadów – 

umożliwiający weryfikację tych danych. 

4.3.  dane pochodzące z systemu monitoringu i systemu czujników powinny być 

przechowywane w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości co najmniej przez okres 1 roku od dnia ich zapisania. 

Wykonawca powinien posiadać odpowiedni program umożliwiający odczyt, 

prezentację oraz weryfikację przechowywanych danych. Dane powinny być 

udostępnione na każde żądanie Zamawiającego. 

5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: - odbiór i załadunek odpadów komunalnych oraz - kierowca pojazdu do 

odbioru i transportu odpadów komunalnych; 

6. Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy oraz na każde 

żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia w terminie do 5 dni od 

wezwania przedłoży zamawiającemu:  
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a) Pisemne oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, w zakresie realizacji zamówienia. Oświadczenie to 

powinno zawierać aktualne dane na dzień złożenia w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wykonują czynności 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy;  

b) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tj. w szczególności 

bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników. Uwaga! Wyliczenie to ma 

charakter przykładowy. Ostateczny zakres danych, które podlegają anonimizacji, 

każdorazowo winien być ustalony odrębnie dla każdej umowy po uprzedniej jej 

analizie dokonanej przez składającego pod kątem ustawy o ochronie danych 

osobowych.). Do zidentyfikowania powinny być możliwe informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu.  

7. Wykonawca lub Podwykonawca, w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie 

zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedłoży zamawiającemu 

aktualne oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę lub/oraz 

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących określone czynności w 

zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 7 niniejszej umowy, w jak 

również wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust. 6 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
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danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. 

8. Jeżeli czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na umowę o pracę 

wykonywane są przez osoby zatrudnione przez Podwykonawcę, Wykonawca 

zobowiązany jest wprowadzić do umowy z Podwykonawcą zapisy odpowiadające treści 

w ust. 8, które umożliwią Wykonawcy skontrolowanie spełnienia przez Podwykonawcę 

obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Wstępna szacunkowa wartość umowy wynosi ……….….zł brutto (słownie: 

……………….………….), tj. ……………… zł netto + …. % VAT została określona 

jako iloczyn szacunkowej ilości odpadów wskazanych przez Zamawiającego w 

Załączniku (Tabela elementów scalonych – dokument nr 8) i wskazanej przez 

Wykonawcę ceny jednostkowej oraz opłaty ryczałtowej za posiadanie i prowadzenie 

PSZOK. 

1.1.  Strony zgodnie oświadczają, iż świadome są tego, że rzeczywiste ilości odebranych 

na podstawie niniejszej Umowy odpadów komunalnych mogą różnić się od 

szacunkowej ilości odpadów komunalnych. 

2. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy wykonania usługi objętej umową. 

2.1. Iloczyn faktycznie wywiezionych Mg (ton) odpadów komunalnych z terenu gminy i 

miasta Lwówek Śląski na instalacje zagospodarowania i ceny  ......... zł netto za 

odbiór 1 Mg (tony) odpadów komunalnych. 

2.1.1. Odpadów zmieszanych - kod  20 03 01, 

2.1.2. Odpadów zielonych - kod - 20 02 01,  

2.1.3. Zmieszanych odpadów opakowaniowych – kod 15 01 06. 

2.2. Iloczyn faktycznie odebranych i zagospodarowanych selektywnie zebranych (Mg) 

ton odpadów komunalnych: 

2.2.1. Odpadów szklanych - kod 15 01 07 i ceny  ......... zł netto za 1 Mg  

2.2.2. Odpadów wielkogabarytowych - kod 20 03 07 i ceny  ......... zł netto za 1 Mg 

2.2.3. Odpadów z tytułu klęsk żywiołowych – kod 16 82 02 i ceny  ......... zł netto za 

1 Mg 

2.3. Posiadanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) rozliczane będzie ryczałtem miesięcznym w wysokości ............... zł netto. 

2.4. Prowadzenie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Płóczkach 

Dolnych rozliczane będzie miesięcznym ryczałtem w wysokości ………… zł netto. 

2.5. Tak wyliczona cena netto zostanie powiększona o obowiązujący podatek VAT. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie elementy ujęte w Części IV. Przedmiot 

zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
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§ 5 

Rozliczenia 
1. Podstawą rozliczenia usług wykonanych przez Wykonawcę w danym miesiącu i roku 

kalendarzowym oraz za okres realizacji postanowień umowy będą sporządzane i 

przedstawiane Zamawiającemu przez Wykonawcę następujące dokumenty: 

1.1. Protokół wykonania usługi w okresie rozliczeniowym wraz z kartami przekazania 

odpadów i kwitami wagowymi dla każdego z pojazdów, przygotowany przez 

Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Wzór protokołu wykonania 

przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3, 3a i 4 do niniejszej umowy. 

(w formie pisemnej) 

1.2. W przypadku równoczesnego odbioru do jednego pojazdu odpadów komunalnych  

z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych - wykaz zawartych umów  

z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych, od których odebrano odpady, 

zawierający nazwę właściciela, adres właściciela, adres odbioru odpadów, ilość 

odpadów wynikającą z zawartej umowy, następnie przeliczoną na Mg wg 

przelicznika: 1m3 = 0,2 Mg, wykaz aktualny za dany okres rozliczeniowy. 

(w formie pisemnej i elektronicznej – excel) 

1.3. Zestawienie odebranych odpadów komunalnych wg frakcji, zgodne z kartami 

przekazania odpadów (załącznik nr 5 i 6 do niniejszej umowy). 

(w formie pisemnej i elektronicznej - excel) 

1.4. Ewidencję realizacji wszystkich odbiorów odpadów w PSZOK: 

1.4.1. Zestawienie zbiorcze odbioru odpadów wg kodu odpadów (kod odpadu, nazwa 

odpadu, waga łącznie w kg z podsumowaniem). 

1.4.2. Zestawienie zbiorcze odbioru odpadów wg zarejestrowanych kontrahentów -

właścicieli nieruchomości przekazujących odpady (kontrahent – właściciel 

nieruchomości, adres, miejscowość, kod odpadu, nazwa odpadu, waga w Mg 

do trzech miejsc po przecinku lub kg, z podsumowaniem). 

(w formie pisemnej i elektronicznej – excel) 

1.5. Prowadzenie instalacji do segregacji odpadów w Płóczkach Dolnych: 

1.5.1. Zestawienie zbiorcze odbioru odpadów wg kodu odpadów (kod odpadu, nazwa 

odpadu, waga łącznie w kg z podsumowaniem). 

(w formie pisemnej i elektronicznej – excel) 

2. Dokumentację opisaną w ust. 1 Wykonawca doręczać będzie Zamawiającemu co miesiąc, 

w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego, którego przedmiotowa 

Umowa dotyczy. 

3. Zamawiający, po otrzymaniu od Wykonawcy wszystkich dokumentów opisanych w ust. 1 

w terminie kolejnych 7 dni roboczych liczonych od daty otrzymania ostatniego z 

przedmiotowych dokumentów dokona weryfikacji zawartych w nich danych. W 

przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do przedłożonych przez Wykonawcę 

dokumentów lub zawartych w nich danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
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złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów w formie określonej przez 

Zamawiającego, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W takim przypadku 

termin wskazany w zdaniu pierwszym ulega odpowiedniemu przedłużeniu. 

4. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Wynagrodzenie za prowadzenie 

instalacji segregacji odpadów będzie rozliczane odrębną fakturą. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze, w terminie ………. dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej 

faktury do Zamawiającego. O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty decyduje data 

wypływu środków z rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w zapłacie 

wynagrodzenia. 

 

§ 6 

Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności informacji pozyskanych w 

związku z realizacją umowy, a w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących 

ochrony danych osobowych. Wykonawca nie może wykorzystywać uzyskanych danych 

w żadnym innym celu niż dla wykonywania umowy, tym bardziej zakazuje się 

wykorzystywania danych w celach reklamowych lub marketingowych. 

2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w zgodzie z ustawą 

o ochronie danych osobowych. 

3. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za skutki działania niezgodnego z 

przepisami, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o 

stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w 

związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. 

 

§ 7 

Odpowiedzialność wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich za 

szkody na mieniu i zdrowiu, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

2. Ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym 

postępowaniem z odpadami, wynikające z działalności Wykonawcy, ponosi Wykonawca. 

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy o 

odpadach oraz ustawy o ochronie środowiska. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie przepisów 

dotyczących ochrony środowiska z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i 
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gruntu oraz postępowania z odpadami, w stopniu zwalniającym od tej odpowiedzialności 

Zamawiającego.  

 

§ 8 

Wymagane poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania 

1. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych składających się z papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła obliczonego na podstawie wzoru określonego w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2167), na poziomie co najmniej:  

- w roku 2017   - 20%. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia poziomu recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych  

i rozbiórkowych, obliczonego na podstawie wzoru określonego w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych odpadów 

komunalnych ( Dz. U. z 2016r. poz. 2167), na poziomie co najmniej:  

- w roku 2017   - 45%. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia poziomu ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, obliczonego na 

podstawie wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 

2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu 

ograniczania masy tych odpadów ( Dz. U. z 2012 r. poz. 676), do nie więcej niż:  

- w roku 2017   - 45%. 

4. Weryfikacja wykonania przez Wykonawcę obowiązku opisanego w ust. 1, 2 i 3 dokonana 

zostanie przez Zamawiającego na podstawie sprawozdań kwartalnych, o których mowa w § 9 

ust.1. 

 

§ 9 

Sprawozdawczość 

1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania sprawozdań zgodnie z art. 9n i art. 9na 

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

sposób i terminach tam określonych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu pisemnych i 

elektronicznych sprawozdań, według wzoru obowiązującego dla podmiotu odbierającego 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, określonego Rozporządzeniem Ministra 
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Środowiska z dnia 17 czerwca 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 934), a w przypadku zmiany 

rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków.  

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca doręczy Zamawiającemu w formie 

pisemnej i elektronicznej. 

 

§ 10 

Terminowość i prawidłowość wykonania usług 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do kontroli sposobu świadczenia usługi będącej 

przedmiotem niniejszej umowy, w tym w trakcie świadczenia pracy pojazdów 

odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości objętych zamówieniem. 

2. Terminowość i prawidłowość wykonania usługi będzie oceniana przez Zamawiającego w 

oparciu o harmonogram realizacji usługi przedstawiony Zamawiającemu przez 

Wykonawcę oraz prowadzone kontrole. 

 

§ 11 

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o 

następujących okolicznościach: 

a) wszczęte zostało postępowanie upadłościowe Wykonawcy. 

b) rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy. 

c) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające z 

przepisów szczególnych. 

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli Wykonawca: 

a) nie rozpoczął wykonywania usług z dniem 01.02.2017 r. lub świadczy usługi 

niezgodnie z treścią umowy 

b) zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez kolejnych 

3 dni kalendarzowych, 

c) nie uruchomił i nie przystąpił do prowadzenia PSZOK w ciągu 3 dni od dnia 

podpisania umowy, 

d) nie posiada dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej 

lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 000 

000,00 zł. 

e) nie uzyska wszystkich zgód, decyzji, pozwoleń na eksploatację/prowadzenie instalacji 

do segregacji odpadów w Półczkach Dolnych w terminie jednego miesiąca od dnia 

podpisania umowy. 

3. W przypadkach wymienionych w ustępie 1 i 2 Zamawiający może w terminie 3 dni po 

pisemnym uprzedzeniu, prowadzenie usług określonych niniejszą umową powierzyć 

innemu podmiotowi, a kosztami tych usług obciąży Wykonawcę do wysokości 

odpowiadającej kwocie faktury wystawionej przez ten podmiot. 
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4. Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. W tym celu 

Zamawiający wraz z Wykonawcą winni ustalić wartość faktycznie wykonanych przez 

Wykonawcę usług, a Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w 

tym zakresie. 

 

§ 12 

Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 

1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje istotnych 

postanowień umowy a w szczególności, gdy: 

a) nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane usługi w ciągu 30 dni od 

terminu płatności ustalonego w umowie, 

b) odmawia bez uzasadnienia zatwierdzenia protokołu wykonania usług w okresie 

rozliczeniowym, 

c) zawiadamia Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł pokryć zobowiązania. 

2. Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne, 

jeżeli Wykonawca wyznaczył Zamawiającemu stosowny termin (nie krótszy niż 7 dni) do 

wypełnienia postanowień umowy i poinformował go, że po bezskutecznym upływie tego 

terminu odstąpi od umowy. 

3. Po upływie terminu określonego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca 

powinien możliwie najszybciej usunąć z obsługiwanego terenu wszystkie swoje 

urządzenia techniczne w szczególności urządzenia do gromadzenia odpadów. 

 

§ 13 

Ubezpieczenia  

1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z 

tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i 

odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji umowy, Wykonawca zawrze odpowiednie 

umowy ubezpieczenia. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

2.1. Urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem usług - od zdarzeń losowych, 

2.2. Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi 

usługami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 
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4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego polisy 

ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek. 

 

§ 14 

Kary umowne 

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach i 

wysokościach: 

a) 0,001 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy 

dzień zwłoki w terminowym odebraniu odpadów z każdego miejsca gromadzenia 

odpadów na terenach objętym umową, 

b) 20% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy za odstąpienie od umowy z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

c) w przypadku niezrealizowania zgłoszonej i uznanej przez Zamawiającego reklamacji 

(za każdy przypadek) – w wysokości 100 zł, licząc za każdy dzień zwłoki od daty 

wyznaczonej na zrealizowanie reklamacji, 

d) w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w złożeniu wymaganych umową 

wykazów, zestawień, dokumentów i innych informacji licząc za każdy dzień zwłoki 

od daty wyznaczonej na złożenie dokumentów, 

e) w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w złożeniu Zamawiającemu projektu 

Harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, licząc od daty wyznaczonej na jego 

złożenie, 

f) w wysokości kary, której podlega Gmina i Miasto Lwówek Śląski za 

niewywiązywanie się z obowiązków określonych w art. 9z ust. 2 ustawy z dnia 13 

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 

250 ze zmianami) w zakresie nieuzyskania wymaganego poziomu recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz nieuzyskania 

wymaganego poziomu ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, naliczonej Gminie i Miastu Lwówek Śląski zgodnie 

z przepisami art. 9z ust. 3 ustawy, 

g) w wysokości kary, odszkodowania, której podlega Gmina i Miasto Lwówek Śląski za 

spowodowanie awarii, wypadku lub kolizji w trakcie realizacji umowy, 

h) w wysokości kwot jakie poniesie Zamawiający za niewłaściwe wykonywanie 

przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, 

i)  niewywiązywanie się z obowiązków określonych w art. 9z ust. 2 ustawy z dnia 13 

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 

250 ze zmianami) w zakresie nieuzyskania wymaganego poziomu recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz nieuzyskania 

wymaganego poziomu ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, naliczonej Gminie i Miastu Lwówek Śląski zgodnie 

z przepisami art. 9z ust. 3 ustawy, 
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j) za mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi 

odpadami komunalnymi – wysokość kary umownej zostanie wyliczona zgodnie z 

przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

k) w wysokości 500 zł za każde stwierdzone używanie do świadczenia usługi innego 

pojazdu aniżeli wymieniony w dokumencie 3, 

l) w wysokości 1 000 zł za każde stwierdzone nieutrzymywanie stanu zatrudnienia osób 

wymienionych w dokumencie 4 na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze 

czasu pracy, 

m) w wysokości 1 000 zł za każde stwierdzone nieopróżnienie z odpadów na koniec dnia 

roboczego pojazdu odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości objętych 

niniejszą umową, 

n) w wysokości 1 000 zł za każdy ujawniony przypadek przetrzymywania na bazie 

transportowo - magazynowej zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów 

zielonych przed przekazaniem do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów 

komunalnych, 

o) w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek sprzedaży worków 

niespełniających wymagań Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy i miasta Lwówek Śląski, 

p) w wysokości 5 000 zł za niewykonanie badań morfologii odpadów zmieszanych z 

terenu miasta i wsi w okresie zimowym; dzień zwłoki w terminowym odebraniu 

odpadów z każdego miejsca gromadzenia odpadów na terenach objętym umową; 

q) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w § 3. ust. 6. 

niniejszej umowy, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty 

przez Wykonawcę kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 

Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w 

okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za 

każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących usługi na 

podstawie umowy o pracę wskazanej przez Wykonawcę w oświadczeniu o którym 

mowa w § 3. ust. 7. i 8. niniejszej umowy; 

r) w przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy; 

s) w wysokości 20.000,00 zł za miesiąc w którym nie prowadzono/eksploatowano 

instalacji do segregacji odpadów w Płóczkach Dolnych; 
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t) 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy 

miesiąc w którym nie została przetworzona minimalna ilość odpadów na instalacji do 

segregacji odpadów w Płóczkach Dolnych. 

u) w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek wykonywania zamówienia 

niezgodnie z umową. 

2. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. 

 

§ 15 

Siły wyższe 
1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione ze swoich odpowiedzialności za wypełnienie 

swoich zobowiązań zawartych w umowie z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności 

zaistnienia siły wyższej będą miały miejsce. 

2. Okoliczności siły wyższej są to takie, które są nieprzewidywalne lub są nieuchronnymi 

zdarzeniami o nadzwyczajnym charakterze i które są poza kontrolą stron, takie jak pożar, 

powódź, katastrofy narodowe, wojna, zamieszki państwowe lub embarga. 

3. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym 

pisemnie drugą stronę w terminie 3 dni od rozpoczęcia zaistnienia tejże lub od momentu 

powstania obaw, że mogą zaistnieć okoliczności siły wyższej. 

4. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która 

z faktu tego wywodzi skutki prawne. 

 

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi 
kwotę …………… zł (słownie zł: ……………………………………………...), w formie 
……………………………... . 

2. Strony postanawiają, wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest 
przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy oraz zapłaty kar umownych. 

3. Zamawiający zobowiązuje się umieścić zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej na 
rachunku bankowym. 

4. Zabezpieczenie w wartości określonej w ust. 1, Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie 
wykonane. 

5. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym 
mowa w ust. 1, utraci ważność z punktu widzenia celu w jakim zostało ustalone (ust. 2), 
Wykonawca zobowiązany jest wnieść nowe zabezpieczenie na 5 dni przed upływem 
terminu ważności zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstąpienia przez 
Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy. 

 

§ 17 

Kontakt 

1. W celu dokonywania uzgodnień związanych z realizacją niniejszej umowy i do bieżących 
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kontaktów strony ustalają swoich przedstawicieli: 

a) Zamawiający w osobach: Bożena Galas 

b) Wykonawca w osobach: .................................................................................................. 

2. Strony ustalają, że w ramach wykonania niniejszej umowy porozumiewać się będą 

telefonicznie oraz przy użyciu poczty elektronicznej: 

- Zamawiający:  tel. (75) ………………  fax. (75) …………….. 

   e-mail: ……………………………………………. 

-Wykonawca:  tel. …………………… fax. ……………………… 

   e-mail: …………………………………………….. 

 

§ 18 

Zmiany umowy 

W przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy przepisów powszechnie 

obowiązujących oraz przepisów prawa miejscowego mających wpływ na sposób 

wykonywania nin. umowy, Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w zakresie przedmiotu 

zamówienia i wynagrodzenia wykonawcy – adekwatnie do wprowadzonych zmian. 

 

§ 19 

Sprawy nieuregulowane 

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 20 

Rozstrzyganie sporów 

Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 

Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 21 

Egzemplarze 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy 

otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 

 

Załączniki: 

Zał. nr 1 – SIWZ 

Zał. nr 2 – Wykaz nieruchomości ujętych w gminnym systemie obsługi wywozu odpadów 

Zał. nr 3 – Protokół wykonania usługi odbioru odpadów 

Zał. nr 3a – Protokół wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów 

Zał. nr 4 – Protokół wykonania usługi (PSZOK) 
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Zał. Nr 5 – Zestawienie zbiorcze przekazanych odpadów komunalnych na instalację do 

przetwarzania odpadów komunalnych 

Zał. Nr 6 – Zestawienie ilościowe odebranych odpadów komunalnych odebranych i 

przekazanych na instalację przetwarzania 

Zał. Nr 7 – Dzienne /tygodniowe/ miesięczne zestawienie odebranych odpadów komunalnych 

Zał. Nr 8 – Protokół wykonania usługi eksploatacji instalacji segregacji odpadów w 

Płóczkach Dolnych  

Zał. Nr 9 –Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami 

Zał. Nr 10 – Regulamin PSZOK 

Zał. Nr 11 – Oferta Wykonawcy 

Zał. Nr 12 – Tabela elementów scalonych 

Zał. Nr 13 – Umowa nr DR VII/RIP/26/2007 na przyjęcie odpadów przez Zakład Utylizacji 

Odpadów w Lubawce 

Zał. Nr 14 – Wyciąg z Regulaminu świadczenia usług publicznych Rozdział IV - Zasady 

działania ZUO w Lubawce 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA:                                                                         ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik nr 2 do umowy 

nr ………………………………… 
z dnia …………………………… 

 

   

LP. SOŁECTWO 
SZACUNKOWA ILOŚĆ 

GOSPODARSTW 
DOMOWYCH 

1 BIELANKA 56 
2 BRUNÓW 42 
3 CHMIELNO 113 
4 DĘBOWY GAJ 67 
5 DŁUŻEC 71 
6 DWOREK 27 
7 GASZÓW 31 
8 GÓRCZYCA 36 
9 GRADÓWEK 65 

10 KOTLISKA 121 
11 MOJESZ 106 
12 NAGÓRZE 18 
13 NIWNICE 254 
14 PIESZKÓW 18 
15 PŁÓCZKI DOLNE 180 
16 PŁÓCZKI GÓRNE 166 
17 RADŁÓWKA 93 
18 RADOMIŁOWICE 18 
19 RAKOWICE MAŁE 51 
20 RAKOWICE WIELKIE 231 
21 SKAŁA 38 
22 SKORZYNICE 106 
23 SOBOTA 152 
24 USTRONIE 67 
25 WŁODZICE MAŁE 77 
26 WŁODZICE WIELKIE 126 
27 ZBYLUTÓW 160 
28 ŻERKOWICE 48 
  SUMA 2538 

  CENTRUM MIASTA 1325 
  poza CENTRUM MIASTA 1969 
  OGÓŁEM 5832 
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Załącznik nr 3 do umowy 

nr ………………………………… 
z dnia …………………………… 

 

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI odbioru odpadów 

z dnia ……………………………………………………… 

 

sporządzony w oparciu o § 4 ust. 1 umowy nr …………………… z dnia ………………… 

 

Przedmiot usługi: Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości 

zamieszkałych z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski za okres od 

………………...…… do ……………………… 

 

Liczba ton odpadów odebranych i zagospodarowanych w okresie: ………………………… 

(w oparciu o karty przekazania odpadów ujęte w raportach / zestawieniach 

tygodniowych/miesięcznych). 

 

Uwagi do wykonanych usług (ze strony Wykonawcy): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Uwagi do wykonanych usług (ze strony Zamawiającego): 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Wnioski: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

…….……………      ……………………… 

                Podpis Zamawiającego                       Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 3a do umowy 

nr ………………………………… 
z dnia …………………………… 

 

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI odbioru i zagospodarowania odpadów 

z dnia ……………………………………………………… 

 

sporządzony w oparciu o § 4 ust. 1 umowy nr …………………… z dnia ………………… 

 

Przedmiot usługi: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z 

nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski za 

okres od ………………...…… do ……………………… 

 

Liczba ton odpadów odebranych i zagospodarowanych w okresie: ………………………… 

(w oparciu o karty przekazania odpadów ujęte w raportach / zestawieniach 

tygodniowych/miesięcznych). 

 

Uwagi do wykonanych usług (ze strony Wykonawcy): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Uwagi do wykonanych usług (ze strony Zamawiającego): 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Wnioski: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

…….……………      ……………………… 

                Podpis Zamawiającego                       Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do umowy 

nr ………………………………… 
z dnia …………………………… 

 

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI (PSZOK) 

z dnia ……………………………………………………… 

 

sporządzony w oparciu o § 4 ust. 1 umowy nr …………………… z dnia ………………… 

 

Przedmiot usługi:  

Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na 

terenie miasta Lwówek Śląski  

za okres od ……………………………… do ……………………………… 

 

Uwagi do wykonanych usług (ze strony Wykonawcy): 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

Uwagi do wykonanych usług (ze strony Zamawiającego): 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Wnioski: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

……………………………………………  …………………………………… 

             Podpis Zamawiającego            Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do umowy  
nr ……………. IN ……… z dnia …………… 

 

Zestawienie zbiorcze odebranych i przekazanych odpadów komunalnych  

pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek śląski  

na instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w ………………………………………………………… 

Miesiąc: ………………………. rok …………………. 

 

  Ilości odpadów komunalnych 

 Ogółem pomniejszone o: 

Lp. 
Rodzaj odpadów: 

Mg     

Gmina-

system 

Sposób 

zagospodarowania 

 Odebrane 

1 Odpady mokre       x 

2 Odpady zielone       x 

3 Odpady suche       x 

 Razem        

 Odebrane i zagospodarowane 

4 Odpady szklane        

5 Odpady wielkogabarytowe        

 Razem        

 

Łączna ilość odpadów komunalnych z gminnego systemu zagospodarowana na/w …………….. [Mg]   

 

 

Data ……………………. 

Sporządził: …………………………….. 
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 Załącznik nr 6 do umowy  
 nr ……………. IN ……… z dnia …………… 
 

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH I PRZEKAZANYCH NA INSTALACJĘ 

PRZETWARZANIA 

 miesiąc ...............  rok …………… 

 ilość kart przekazania …………………………… 

  Ilość odpadów odebranych i przekazanych na instalacje [Mg] 

  Instalacja ………………… Instalacja ………………… Razem frakcje w tym 

Odpady Odpady Odpady 
Razem Instalacja  

………. 

Instalacja  

……… Lp. Tydzień 

mokre suche szklane zielone mokre suche szklane zielone mokre suche szklane zielone    

1                 

2                 

3                 

4                 

……                 

Razem                 

 

Masa odpadów odebranych odpłatnie [Mg] 

  

  

Razem  

 

Masa odpadów komunalnych odebrana i zagospodarowana od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem:  ……………. Mg 

Data ……………………. Sporządził: …………………………….. 
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Załącznik nr 7 do umowy  
 nr ……………. IN ……… z dnia …………… 

Dzienne / tygodniowe / miesięczne zestawienie odebranych odpadów komunalnych w Mg 

  
Ilość odpadów przekazanych na instalacje w Mg 

Miesiąc 
.................... 

strona 
..... 

Lp. data  
miasto-M 
wieś-W 
trasa 

nr  
rejestracyjny 

odpady 
mokre 

odpady 
suche 

odpady 
szkła 

odpady 
zielone 

odpady 
niese-

gregowane 

odpady 
gabaryt 

odpady 
.........  

razem 
instalacja  
………… 

instalacja  
………… 

1                           
2                           
3                           
4                           
5                           
6                           
7                           
8                           
9                           

10                           
11                           
12                           
13                           
14                           
15                           
16                           
17                           
18                           
19                           
20                           
21                           
22                           

zestawienie 
Σ   Razem                     

przeniesienie   Razem                     

ogółem   Razem                     

 Sporządził:            
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Załącznik nr 8 do umowy 

nr ………………………………… 
z dnia …………………………… 

 

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI (eksploatacja instalacji segregacji odpadów w 

Płóczkach Dolnych) 

z dnia ……………………………………………………… 

 

sporządzony w oparciu o § 4 ust. 1 umowy nr …………………… z dnia ………………… 

 

Przedmiot usługi:  

Eksploatacja instalacji segregacji odpadów w Płóczkach Dolnych  

za okres od ……………………………… do ……………………………… 

w miesiącu …………. przetworzono …… Mg odpadów o kodzie ……….  

 

Uwagi do wykonanych usług (ze strony Wykonawcy): 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

Uwagi do wykonanych usług (ze strony Zamawiającego): 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Wnioski: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

……………………………………………  …………………………………… 

             Podpis Zamawiającego            Podpis Wykonawcy
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Część IV. Przedmiot zamówienia 

1. Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski 

I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Kody CPV: 

90 50 00 00-2 – Usługi związane z odpadami 

90 51 10 00-2 – Usługi wywozu odpadów 

90 51 20 00-9 – Usługi transportu odpadów 

90 51 31 00-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

90 53 30 00-2  - Usługi gospodarki odpadami 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie: 

2.1. Odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i odpadów 

suchych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski, 

wg zestawienia nieruchomości otrzymanego od Zamawiającego w sposób 

zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie 

z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012, Regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz 

zgodnie z uchwałą w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości; 

2.2. Odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych szkła i odpadów 

opakowaniowych ze szkła z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i 

miasta Lwówek Śląski, wg zestawienia nieruchomości otrzymanego od 

Zamawiającego w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, 

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), zapisami 

Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 

2012, Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta 

Lwówek Śląski oraz zgodnie z uchwałą w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości; 
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2.3. Posiadania i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski, dla którego spełnione będą wymagania 

określone przepisami prawa; 

2.4. Przeprowadzenia zbiórki odpadów wielkogabarytowych w systemie akcyjnym z 

terenu gminy i miasta Lwówek Śląski wraz z zagospodarowaniem; 

2.5. Zapewnienia możliwości zakupu oznakowanych worków na odpady komunalne 

przez właścicieli nieruchomości objętych umową. 

2.6. Eksploatacja instalacji do segregacji odpadów w Płóczkach Dolnych Wykonawca: 

a) w ciągu jednego miesiąca od dnia podpisania umowy uzyska wszystkie decyzje, 

zgody, pozwolenia na eksploatację instalacji do segregacji odpadów w Płóczkach 

Dolnych; 

b) będzie uruchamiał instalację celem segregacji odpadów w ilości min. 10 Mg max 

15 Mg miesięcznie. 

c) zagospodaruje odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

d) poniesie wszystkie koszty związane z uruchomieniem instalacji, bieżącą naprawą i 

konserwacją, eksploatacją jej, kosztów mediów (energia elektryczna będzie 

rozliczana na podstawie licznika energii) 

3. Termin realizacji zamówienia: od 1 lutego 2017 r. do 31.08.2017 r. 

3.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uruchomił PSZOK (jeden punkt) po 

uzyskaniu wszelkich niezbędnych zezwoleń, jednak nie później niż z dniem 

01.02.2017 r..  

4. Zakres przedmiotu zamówienia w całym okresie jego realizacji obejmuje odbiór  

z nieruchomości wyszczególnionych w ust. 1: 

4.1. odbiór z nieruchomości wyszczególnionych w ust. 2.: 

4.1.1. odpadów mokrych wg kodu 20 03 01 (po segregacji u źródła) - z 
czarnych/szarych pojemników lub czarnych worków – przeznaczonych do 
gromadzenia pozostałych odpadów niewymienionych w zakresie selektywnego 
zbierania oraz frakcji trwale zanieczyszczonych tych odpadów z terenu gminy i 
miasta Lwówek Śląski. 

4.1.2. odpadów komunalnych zmieszanych niesegregowanych wg kodu 20 03 01 - 
z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski, na warunkach określonych w ust. 32 na 
podstawie przedłożonych Zamawiającemu dokumentów. 

4.1.3. odpadów zielonych wg kodu 20 02 01 - selektywnie zebranych do białych 
worków z terenu miasta Lwówek Śląski. 

4.1.3.1.naturalnych choinek – z nieruchomości na terenie miasta Lwówek Śląski w 
okresie 1 – 28 lutego 2017 r. 

4.1.4. odpadów suchych wg kodu 15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe) -  
z żółtych pojemników lub worków – przeznaczonych do gromadzenia papieru i 
tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), opakowań z tworzyw 
sztucznych, opakowań metalowych, opakowań wielomateriałowych (w tym 
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opakowania po mleku, sokach, itp.) i odzieży oraz przejściowo makulatury z 
niebieskich pojemników z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski. 

4.2. Odbiór i zagospodarowanie z nieruchomości wyszczególnionych w ust. 2.: 
4.2.1. szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła wg kodu 15 01 07 - z zielonych 

pojemników lub worków (szkło kolorowe i bezbarwne) z terenu gminy i miasta 

Lwówek Śląski, 

4.2.2. odpadów wielkogabarytowych wg kodu 20 03 07 - z terenu gminy i miasta 

Lwówek Śląski w systemie akcyjnym, 

4.2.3. odpadów powstałych z tytułu klęsk żywiołowych wg kodu 16 82 02 – z terenu 

gminy i miasta Lwówek Śląski 

 

II. Zasady odbierania i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości objętych 

gminnym systemem gospodarki odpadami 

5. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

5.1. Systematyczne opróżnianie pojemników oraz odbiór odpadów komunalnych 

gromadzonych w oznakowanych workach wg określonej częstotliwości przewidzianej 

w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych opracowanego zgodnie z 

Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Lwówek 

Śląski (załącznik do SIWZ nr 2) odpadów; Odbiór odpadów zielonych od właścicieli 

nieruchomości na terenach miejskich z częstotliwością co tydzień w okresie od 1 

kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.  

5.2.  Odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski w 

systemie akcyjnym na podstawie harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru (poza harmonogramem) 

odpadów wielkogabarytowych, złożonych w różnych punktach gminy i miasta 

Lwówek Śląski na podstawie zgłoszenia Zamawiającego (pisemnie lub e-mailem). 

Odbiór ww. odpadów komunalnych odbywać się będzie w uzgodnionym terminie, 

jednak nie dłuższym niż 3 dni. 

5.3.  Odbiór w okresie od 01.02.2017 r. – 28.02.2017 r. naturalnych choinek 

wystawionych obok miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych. 

5.4. Realizację odbioru odpadów: 

a) w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru, 

b) niezależnie od warunków atmosferycznych, 

c) w sposób ciągły, niezakłócający ciszy nocnej, 

d) niezależnie od utrudnień wynikających z dojazdu do nieruchomości, 

e) zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi odbierania i zagospodarowania odpadów, 

f) zgodnie z obowiązującą w okresie trwania umowy uchwałą w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów (załącznik do SIWZ nr 5), 
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5.5. Dystrybucję dla właścicieli nieruchomości oznakowanych worków przeznaczonych 

do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które winny być oznakowane w logo 

Wykonawcy oraz zawierać informację o sposobie korzystania z nich. 

5.6.  Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: 

a) materiał – folia polietylenowa LDPE, 

b) pojemność – 120 dm3, 

c) kolor – odpowiedni dla danej frakcji odpadów, zgodnie z Regulaminem utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski,  

d) grubość – co najmniej 60 mikronów, 

a) nadruk – logo Wykonawcy, dane adresowe, kontaktowe, informacja o rodzaju 

odpadów, które należy w nich gromadzić oraz informacja o rodzaju odpadów 

komunalnych, których gromadzić w nich nie wolno. 

b) cena brutto worka nie powinna przekroczyć 1,50 zł za sztukę; szacunkowa liczba 

worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w okresie objętym umową 

wynosi: 

- worki czarne  - 1 150 szt. 

- worki żółte - 9 230 szt. 

- worki zielone - 2 320 szt. 

- worki białe  - 7 500 szt. 

5.7.  Prowadzenie odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub workach, a także 

odpadów, które zostały wysypane w trakcie opróżniania pojemników, wywiane lub 

wyrzucone przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów wandalizmu , rozerwania worków 

przez zwierzęta, itp.). Ponadto każdorazowe uprzątnięcie terenu wokół odbieranych 

pojemników z odpadami komunalnymi.  

6. Prowadzenie opróżniania pojemników oraz odbiór worków z selektywnie 

zgromadzonymi odpadami komunalnymi winien następować w godzinach: 6:00 – 18:00 

z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. 

 

III. Wymagania dotyczące częstotliwości odbierania odpadów komunalnych i 

harmonogramu wykonania usług odbioru 

7. Zamawiający określa częstotliwość odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych 

rodzajów nieruchomości: 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY I 
MIASTA 

LWÓWEK ŚLĄSKI 

 Nie rzadziej niż: 

ZABUDOWA MIEJSKA 
ZABUDOWA 

WIEJSKA  
RODZAJ ODPADÓW OBSZAR 

CENTRUM  
(wewnątrz 

Zabudowa 
jednorodzinna  

i wielorodzinna 

Budynki 
wielolokalowe 
powyżej 15-
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murów 
obronnych) 

do 15-lokali 
(poza obszarem 

centrum) 

lokali 
(poza 

obszarem 
centrum) 

ODPADY MOKRE 
ZMIESZANE 

3 x tydzień 

w okresie: od 1 
kwietnia  

do 31 października  
– 1 x tydzień 

w okresie: od 1 
listopada – do 31 

marca - 3 x miesiąc 

1 x tydzień 2 x miesiąc 

ODPADY SUCHE 2 x tydzień 2 x miesiąc 1 x tydzień 2 x miesiąc 

SZKŁO ZBIERANE 
SELEKTYWNIE 

2 x miesiąc 1 x miesiąc 1 x miesiąc 1 x miesiąc 

POZOSTAŁE ZBIERANE 
SELEKTYWNIE  

(w ramach PSZOK*) 

wg 
regulaminu 

wg regulaminu 
wg 

regulaminu 
wg regulaminu 

ODPADY ZIELONE 

1 x tydzień w 
okresie  

od 1 kwietnia 
do 30 

listopada 

1 x tydzień w 
okresie  

od 1 kwietnia do 30 
listopada 

1 x tydzień  
w okresie  

od 1 kwietnia 
do 30 

listopada 

PSZOK 

ODPADY 
WIELKOGABARYTOWE 

PSZOK 
harmonogram 

PSZOK 
harmonogram 

PSZOK 
harmonogram 

PSZOK  

 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z ofertą wstępnego 

harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na okres 01.02.2017 r. – 31.08.2017 r., 

stanowiącego przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów 

odpadów oraz wymagań określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Szczegółowy harmonogram odbioru 

odpadów komunalnych Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona, jako oferta 

najkorzystniejsza przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.  

8.1.  Harmonogram powinien zostać sporządzony zgodnie z następującymi wytycznymi:  

a) powinien być przejrzysty, pozwalający na szybkie zorientowanie się, co do 

konkretnych dat odbierania odpadów, jak też regularności i cykliczności 

odbierania odpadów komunalnych. Harmonogram musi być uzgodniony z 

Zamawiającym, 

b) powinien wskazywać na daty odbierania poszczególnych rodzajów odpadów  

z nieruchomości, 

c) odbiór odpadów nie może następować w niedziele i święta oraz dni ustawowo 

wolne od pracy. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień 

wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień roboczy, następujący 

po dniu wolnym. 
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8.2.  Wykonawca zamieści harmonogram na swojej stronie internetowej i będzie on na niej 

dostępny przez cały okres obowiązywania umowy. Ponadto Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu harmonogram w formie pisemnej i elektronicznej umożliwiającej 

umieszczenie go na stronie internetowej Zamawiającego. Każdorazowa zmiana 

harmonogramu odbioru odpadów wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego. 

Zaktualizowany Harmonogram sporządza Wykonawca, umieszcza na swojej stronie 

internetowej oraz przekazuje Zamawiającemu. Dopuszczalną formą akceptacji jest 

forma pisemna lub za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, tj. 

poczty elektronicznej. 

8.3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia harmonogramu w wersji papierowej 

dla każdego punktu odbioru odpadów komunalnych, np. poprzez umieszczenie go w 

skrzynce na listy, w przypadku nieruchomości wielolokalowych również do 

zarządzających tymi nieruchomościami. 

8.4.  Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta Lwówek 

Śląski w systemie akcyjnym w okresie wiosennym (maj – czerwiec), Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 31 marca 2017 r. Po akceptacji 

szczegółowy harmonogram Wykonawca przekaże właścicielom nieruchomości, 

zarządzającym wspólnotami mieszkaniowymi, spółdzielni mieszkaniowej oraz 

wywiesi stosowne ogłoszenia w miejscach publicznych w terminie do 3 tygodni przed 

zbiórką. Wykonawca umieści na swojej stronie internetowej ogłoszenie o zbiórce 

odpadów wielkogabarytowych wraz z harmonogramem oraz przekaże Zamawiającemu 

w formie elektronicznej umożliwiającej zamieszczenie na stronie internetowej. 

 

IV. Sposób postępowania z odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli 

nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia 
9. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów 

komunalnych (kod 20 03 01) oraz odpadów zielonych (kod 20 02 01) do Regionalnej 

Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK), prowadzonej przez 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM sp. z o.o., ul. Nadbrzeżna 5a  

58-420 Lubawka; miejsce przekazania odpadów - Stacja Przeładunkowa PGK 

SANIKOM w Pielgrzymce.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania, przetworzenia na instalacji w Płóczkach 

Dolnych łącznie z zagospodarowaniem odpadów suchych (kod 15 01 06)  w ilości min. 

10 Mg/miesiąc max 15 Mg/ miesiąc. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania pozostałych odebranych odpadów 

suchych (kod 15 01 06) do Pielgrzymki: miejsce przekazania odpadów – Stacja 

przeładunkowa PGK SANIKOM w Pielgrzymce. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania selektywnie zebranego szkła i 

odpadów opakowaniowych ze szkła kod (15 01 07) zgodnie z przepisami prawa. 
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13. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych 

(kod 20 03 07) pochodzących z mobilnej zbiórki zgodnie z przepisami prawa. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów (kod 16 82 02) 

powstałych z tytułu klęsk żywiołowych zgodnie z przepisami prawa. 

15. Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z 

mokrymi, zmieszanymi odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli 

nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze 

sobą. 

16. W zakresie transportu odpadów komunalnych wprowadza się zasady postępowania z 

odbiorem odpadów: 

a) zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych, 

b) zakaz mieszania odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy i miasta Lwówek 

Śląski z odpadami pochodzącymi z terenów innych gmin, 

c) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem na zewnątrz, 

d) zakaz odbierania odpadów w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, 

e) odbieranie, w wyjątkowych sytuacjach, na zgłoszenie Zamawiającego, odpadów poza 

ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na 

nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a zagraża to 

bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców, 

f) zakaz przetrzymywania odebranych odpadów komunalnych w pojeździe do 

następnego dnia odbioru (pojazd ma być opróżniany każdego dnia odbioru),  

g) zakaz przetrzymywania na bazie transportowo – magazynowej odebranych 

zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych przed przekazaniem do 

regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami przyjęcia odpadów 

komunalnych w instalacjach wskazanych przez Zamawiającego, tak by cały proces 

przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
18. W związku z realizacją zamówienia Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za 

prawidłowe gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 

V. Sposób postępowania w przypadku reklamacji 

19. Właściciele nieruchomości mogą kierować reklamacje bezpośrednio do Wykonawcy lub 

Zamawiającego. 

20. Pracownik Zamawiającego przekaże niezwłocznie drogą elektroniczną lub telefoniczną 

Wykonawcy informację dotyczącą reklamacji. 

21. W przypadku uzasadnionej reklamacji, np. nieodebrane odpady w dniu wyznaczonym 

harmonogramem Wykonawca zrealizuje odbiór odpadów w czasie uzgodnionym z 

właścicielem nieruchomości i Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż 2 dni. 
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22. Reklamacje budzące wątpliwość (np. bezpodstawne zdaniem Wykonawcy zgłoszenie 

przez właściciela nieruchomości braku odbioru odpadów w dniu wyznaczonym 

harmonogramem) muszą zostać udokumentowane w sposób jednoznacznie wskazujący, 

że usługa została wykonana zgodnie z umową (np. potwierdzenie z systemu GPS, że 

usługa została wykonana, zdjęcia w miejsca odbioru wskazujące na brak wystawionych 

pojemników lub worków z odpadami w danym dniu, itp.). 

 

VI. Dokumentacja związana z realizacją umowy 

23. Wykonawca jest zobowiązany do dokumentowania realizacji wszystkich usług poprzez 

przekazywanie tygodniowych raportów w wersji elektronicznej Zamawiającemu, a 

dotyczących określenia ilości i rodzaju odebranych i przekazanych do instalacji 

przetwarzania odpadów komunalnych przez poszczególne pojazdy, w podziale na 

frakcje i miejsce pochodzenia odpadów (miasto, wieś).  

24. W przypadku równoczesnego odbierania przez pojazd Wykonawcy odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy i 

miasta Lwówek Śląski, z których właścicielami Wykonawca ma podpisaną odrębną 

umowę, w rozliczeniu miesięcznym za odbiór odpadów komunalnych Wykonawca ma 

obowiązek pomniejszyć fakturę o ilość odpadów dotyczącą nieruchomości 

niezamieszkałych, wynikającą z zawartych umów oraz przekazywać Zamawiającemu 

wraz z protokołem wykonanej usługi wykaz zawartych umów na poszczególne 

nieruchomości niezamieszkałe z wyszczególnionymi ilościami odpadów (aktualny na 

dany okres rozliczeniowy, którego faktura dotyczyć będzie); ilość odpadów wynikająca 

z zawartych umów przeliczona z m3 na Mg, wg przelicznika: 1m3 = 0,2 Mg. 

25. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i przekazywania Zamawiającemu 

zbiorczego zestawienia wykonanych usług wynikającego z tygodniowych raportów do  

7 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni, wraz z dowodami dostarczenia 

odpadów do miejsc zagospodarowania, tj. kart przekazania odpadów oraz pokwitowań 

z wagi dla każdego z pojazdów, itp. (kserokopie potwierdzone za zgodność z 

oryginałem); zestawienie winno zawierać informację o: 

25.1. masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych w ramach 

realizacji umowy wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane 

odebrane odpady komunalne z podziałem na teren miasta i teren wiejski. 

25.2. adresach nieruchomości, z których odbierana jest „ponadprzeciętna” ilość odpadów 

komunalnych. 

25.3. adresach nieruchomości, których właściciele zbierają odpady komunalne  

w sposób niezgodny z regulaminem. 

25.4. adresach nieruchomości, z których nie odebrano odpadów komunalnych ze względu 

na brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą. 

25.5. inne informacje istotne ze względu na zapisy SIWZ. 
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26. Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu sprawozdań określonych ustawą z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 250 ze zm.).  

26.1. W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z 

realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa 

w art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu 

niezbędnych informacji umożliwiających sporządzenia sprawozdania. Ponadto 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania wszelkich informacji dotyczących 

przedmiotu zamówienia jeśli w trakcie realizacji zamówienia zostanie nałożony na 

Zamawiającego obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki 

odpadami. 

27. Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu zestawień wymienionych w ust. 19-22 

w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (w uzgodnionym formacie).  

28. Wykonawca zobowiązany jest do okazania na żądanie Zamawiającego dokumentacji 

związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia w tym raportów z GPS dla 

pojazdów używanych do realizacji zadania, kopii umów o prace oraz comiesięcznie 

składanych dokumentów do ZUS, a dot. opłacania wymaganych składek dla osób 

wymienionych w dok. 4. 

 

VII. Inne obowiązki Wykonawcy związane z realizacją umowy 

29. Dystrybucja wśród właścicieli nieruchomości materiałów informacyjnych 

Zamawiającego związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi, o ile nie 

będą one wymagały potwierdzenia odbioru (np. ulotki informacyjne dotyczące systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi,). 

30. Niezwłoczne telefoniczne raportowanie, fax. i e-mailem awarii sprzętu i odstępstw od 

harmonogramu wykonania usług. Wykonawca określa Zamawiającemu przyczynę i 

sposób wykonania zastępczego w formie informacji elektronicznej z późniejszym 

potwierdzeniem pisemnym. W przypadku wysłania pojazdów zastępczych, wszystkie 

pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać system 

monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający 

trwałe zapisywanie, przechowywanie (min. rok) i odczytywanie danych o położeniu 

pojazdu i miejscach postoju w przypadku pojazdu z funkcją kompaktującą, czujnik 

załadunku z funkcją kompaktującą oraz czujników zapisujących dane o miejscu 

wyładunku odpadów (ewidencja) dla pojazdów pojazdy muszą być wyposażone w 

system umożliwiający weryfikację tych danych.  

31. Umożliwienie Zamawiającemu na każde żądanie dostępu do systemu monitorowania 

pracy sprzętu, pozwalającego na uzyskiwanie informacji o bieżącej pozycji pojazdów, 

historii tras, itp. 
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32. Wykonanie badań morfologii mokrych odpadów zmieszanych, odebranych z terenów 

wiejskich oraz miejskich (osobno dla terenu miejskiego i terenu wiejskiego) wykonane 

w terminie zimowym oraz przekazanie ich kopii Zamawiającemu, w terminie 7 dni od 

daty otrzymania wyników. Badanie musi być wykonane przez akredytowane 

laboratorium. 

33. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do osiągnięcia 

poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomu 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości określonej w 

przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2167). 

34. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany do osiągnięcia 

poziomu ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, do wysokości określonej w przepisach rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz 

sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 

676). 

35. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji 

odpadów komunalnych, Wykonawca odbiera te odpady, jako niesegregowane zmieszane 

i sporządza na tą okoliczność dokumentację, zawierającą w szczególności: 

a) adres nieruchomości lub altany śmietnikowej, na której odpady komunalne nie są 

zbierane w sposób selektywny, czy też zgromadzone do odbierania w niewłaściwych 

pojemnikach lub workach, 

b) dzień, w którym doszło do ustalenia w/w zdarzenia, 

c) protokół z zaistniałego zdarzenia podpisany przez Wykonawcę i pracowników 

stwierdzających zdarzenie, 

d) dokumentację fotograficzną (zdjęcia w postaci cyfrowej) dowodzące, niedopełnienie 

obowiązku selektywnego zbierania odpadów przez właściciela nieruchomości, bądź 

też odpady zostały zgromadzone do odbierania w niewłaściwych pojemnikach lub 

workach; zdjęcia muszą jednoznacznie wskazywać nieruchomość, której dotyczą i 

datę wykonania, 

e) przekazanie dokumentacji dla Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż w ciągu 3 

dni roboczych. 

36. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za 

szkody powstałe podczas realizacji przedmiotu umowy. 

37. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji umowy do objęcia przedmiotem 

zamówienia wszystkich nowych nieruchomości, zgłaszanych przez Zamawiającego. 
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38. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczącej 

adresów nieruchomości, z których zostały odebrane odpady komunalne, a nieujętych w 

wykazie nieruchomości objętych systemem odbioru - na podstawie zgłoszenia 

Zamawiającego, który poda adresy nieruchomości do weryfikacji. 

39. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczącej 

adresów nieruchomości, z których zostały odebrane odpady komunalne, a ujętych  

w gminnym wykazie nieruchomości, jako nieruchomości niezamieszkiwane, - na 

podstawie zgłoszenia Zamawiającego, który poda adresy nieruchomości do weryfikacji.  

40. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku w trakcie odbierania 

odpadów komunalnych. 

41. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o: 

a) niemożności odebrania z nieruchomości odpadów komunalnych ze względu na brak 

współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą poprzez niewystawienie 

pojemnika, zużycia pojemnika do gromadzenia odpadów, itp. 

b) pozostawianiu przy pojemnikach na odpady komunalne odpadów zbieranych okresowo 

lub wyłącznie w PSZOK, np. odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon samochodowych, odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych oraz notorycznego powstawania tzw. „nadwyżek” na 

danych nieruchomościach, które nie mieszczą się w pojemnikach. 

42. Wykonawca uzgodni z właścicielami/zarządcami nieruchomości sposób dostępu do 

boksów, altan na odpady komunalne. 

43. Po opróżnieniu pojemnika na odpady Wykonawca odstawi pojemnik w miejsce jego 

ustawienia. 

44. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub ponoszenia kosztów napraw, kosztów 

szkód wyrządzonych podczas realizacji przedmiotu zamówienia np. uszkodzenia 

chodników, infrastruktury, pojemników, altan śmietnikowych, itp. 

45. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych z posesji, do 

których utrudniony jest dojazd pojazdem specjalistycznym.  

45.1. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu zwrotu koszów realizacji 

przedmiotu umowy w przypadku odbioru i transportu odpadów z nieruchomości, do 

których jest utrudniony dojazd. 

46. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych incydentalnie 

pozostawionych w miejscach nieprzeznaczonych do składowania na podstawie 

pisemnego zgłoszenia Zamawiającego wg stawek określonych w ofercie. 

47. Zamawiający zastrzega objęcie obowiązkiem odbioru przez Wykonawcę na podstawie 

zgłoszenia i odrębnej faktury wg stawek określonych w złożonej ofercie, a dotyczących 

odbioru odpadów powstałych z tytułu klęsk żywiołowych wg kodu 16 82 02 oraz 

odpadów kod 20 03 01 niesegregowane odpady komunalne powstałe w wyniku zdarzeń 

losowych. 
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48. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu informacji na temat 

ilości sprzedanych worków na odpady właścicielom nieruchomości objętych 

przedmiotem zamówienia, w podziale na przeznaczenie worków (frakcje odpadów). 

 

VIII. Wymagania odnośnie standardu sanitarnego wykonywania usług oraz ochrony 

środowiska 
49. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) prowadzenia działalności w sposób niepowodujący zagrożenia życia i zdrowia 
mieszkańców, zanieczyszczania tras wywozu, hałasu i zapylenia oraz uszkodzeń 
mienia, 

b) osiągnięcia poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
następujących frakcji odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło na 
poziomie co najmniej: 

- w roku 2017   - 20% 
z zastrzeżeniem, że poziom ten obliczony będzie na podstawie wzoru określonego w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
niektórych odpadów komunalnych ( Dz. U. z 2016r. poz. 2167). 

c) osiągnięcia poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  
i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych  
i rozbiórkowych, na poziomie co najmniej: 

- w roku 2017   - 45% 
z zastrzeżeniem że poziom ten obliczony będzie na podstawie wzoru określonego w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
niektórych odpadów komunalnych ( Dz. U. z 2016r. poz. 2167). 
d)  spełnienia warunków Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r.  

w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu 
ograniczania masy tych odpadów (Dz. U z 2012r. poz. 676), do nie więcej niż: 

- w roku 2017   - 45% 
z zastrzeżeniem, że poziom ten obliczony będzie na podstawie wzoru określonego w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 
do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 676). 
e) w przypadku zmiany ww. podstaw prawnych obliczenie poziomów nastąpi wg 

obowiązujących przepisów prawnych w czasie wykonywania przedmiotu 
zamówienia przez Wykonawcę 

 
IX. Wymagania dotyczące utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK)  
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50. Wykonawca winien posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której zostanie 

utworzony PSZOK na potrzeby wykonania przedmiotu umowy, w ramach 

obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności zgodnie z wymogami ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 

2016 r. poz. 250 ze zm.) w okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem 

prowadzenia PSZOK w jednym miejscu (bez filii). 

51. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia PSZOK na terenie miasta Lwówek Śląski, 

przyjmującego dostarczane przez właścicieli nieruchomości objętych gminnym 

systemem gospodarki odpadami na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski selektywnie 

zebrane odpady n/w frakcji 

1) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,  

2) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, oraz opakowania 

wielomateriałowe, 

3) metale i opakowania z metali, 

4) szkło płaskie okienne, 

5) opakowania ze szkła, 

6) odpady zielone (w tym choinki naturalne), 

7) przeterminowane leki, 

8) chemikalia, farby, rozpuszczalniki, 

9) zużyte baterie i akumulatorki, 

10) elementy oświetleniowe, świetlówki, żarówki energooszczędne, itp., 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (niekompletny w uzasadnionych 

przypadkach), 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym: meble (szafy, stoły, ławy krzesła, 

sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, foteliki samochodowe, wanienki 

dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów np. maskotki 

(niezawierające części elektronicznych i elektrycznych), deski drewniane, belki, 

panele, ramy okienne, drzwi (bez szyb), wanny, umywalki, muszle toaletowe lub 

spłuczki, grzejniki, płytki, rolety, karnisze, itp., 

13) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów,  

14) zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 

tony, 

15) popiół,  

16) tekstylia i odzież 

17) styropian. 

52. W ramach prowadzenia PSZOK Wykonawca jest zobowiązany do odebrania odpadów 

budowlano-remontowych i rozbiórkowych pochodzących z drobnych robót z terenu 

gminy i miasta Lwówek Śląski, na podstawie zgłoszenia właściciela nieruchomości, 

odpady winny być zgromadzone w sposób i terminie uzgodnionym pomiędzy 

Wykonawcą, a właścicielem nieruchomości; z zastrzeżeniem, że odbiór nie może 
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nastąpić później niż w okresie 7 dni od zgłoszenia, ilość odbierana nieodpłatnie w 

ramach limitu przypadającego na gospodarstwo domowe. 

53. Teren przeznaczony pod PSZOK musi spełniać wymagania: 

a) wymagana powierzchnia działki min. 0,3 ha, 

b) lokalizacja łatwo dostępna dla mieszkańców w granicach administracyjnych miasta 

Lwówek Śląski z możliwością zaparkowania przy lub na terenie PSZOK, nie 

dopuszcza się prowadzenia filii PSZOK, 

c) działka ogrodzona, oświetlona, utwardzona, wyposażona w zamykane pojemniki 

oraz wiaty osłaniające zebrane odpady komunalne przed wpływem czynników 

atmosferycznych i dostępem zwierząt, w ilości zapewniającej przyjęcie wszystkich 

przewidzianych systemem frakcji odpadów komunalnych dostarczonych przez 

mieszkańców gminy Lwówek Śląski, 

d) odpowiedniej wielkości plac manewrowy pozwalający na swobodny dostęp 

pojazdów dostarczających odpady jak i odbierających odpady, 

54. Wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu Regulamin 

funkcjonowania PSZOK do dnia podpisania umowy, określający zasady i warunki 

przyjmowania selektywnie zebranych odpadów od mieszkańców gminy i miasta 

Lwówek Śląski uwzględniający: 

a) prowadzenie PSZOK minimalnie w 5 dni roboczych (w dniach od poniedziałku do 

piątku) oraz pierwszą i trzecią sobotę miesiąca, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych. 

Minimalny czas otwarcia PSZOK – 40 godzin tygodniowo (od poniedziałku do 

piątku) w tym min. jeden dzień w tygodniu do godziny 17:00, a w soboty do 14:00 

min. 6 godzin. 

b) zasady unormowane w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

i miasta Lwówek Śląski oraz limit ilościowy dostarczanych odpadów, określony dla 

gospodarstwa domowego, z tym że limit dotyczy tylko – odpadów zielonych, 

odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

stanowiących odpady komunalne – w ilości 0,36 Mg rocznie na jedno gospodarstwo 

domowe ; zużytych opon – limit na jedno gospodarstwo domowe wynosi 5 szt. opon 

rocznie (dotyczy samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t). 

c) przyjmowanie odpadów komunalnych dostarczonych przez właścicieli nieruchomości, 

na podstawie identyfikatora (np. dokumentu potwierdzającego miejsce 

zamieszkiwania lub potwierdzenia dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za poprzedni lub bieżący miesiąc). Dokonując odbioru poszczególnych 

frakcji wyselekcjonowanych odpadów, Wykonawca ma obowiązek zważyć i 

odnotować to na indywidualnym koncie właściciela nieruchomości. Wykonawca ma 

obowiązek wydać mieszkańcowi dokument potwierdzający przyjęcie odpadów 

określony w Regulaminie PSZOK; w przypadku przekroczenia limitu ilościowego 

wyszczególnionych odpadów komunalnych właściciel nieruchomości ponosi koszty 

przyjęcia nadwyżki odpadów wg cennika obowiązującego u Wykonawcy, 
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d) przyjmowanie płynnych odpadów niebezpiecznych w oryginalnych, nieuszkodzonych 

opakowaniach producenta, zawierających etykiety, 

e) prowadzenie ewidencji jakościowej i ilościowej przyjmowanych odpadów zgodnie  

z uzyskanym zezwoleniem oraz przepisami regulującymi postępowanie z odpadami, 

f) zasady i cennik odpłatności za odpady dostarczane do PSZOK dla określonego 

rodzaju odpadów dostarczonych ponad ustalony limit oraz stosowany dla innych 

podmiotów nieobjętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi, 

g) Wykonawca przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki posiadacza odpadów zgodnie z 

ustawą o odpadach, a jeżeli będzie transportował odpady niebezpieczne – również 

obowiązki przewoźnika zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych. 

55. Zaakceptowany przez Zamawiającego Regulaminu funkcjonowania PSZOK 

Wykonawca udostępni na tablicy informacyjnej PSZOK, na swojej stronie internetowej i 

przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej w celu udostępnienia na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

56. Wykonawca jest zobowiązany do zamontowania tablicy informacyjnej przy wejściu  

i wyjściu z PSZOK, wykonanej w taki sposób, aby informacje były czytelne i zawierały 

następujące dane: 

a) nazwa: Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lwówku 

Śląskim, 

b) godziny przyjmowania odpadów, 

c) nazwa, adres i numer telefonu Wykonawcy. 

57. Odpady komunalne pochodzące od właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych 

gminnym systemem gospodarki przyjęte do PSZOK, zgodnie z obowiązującym prawem 

Wykonawca ma zagospodarować, przetworzyć, unieszkodliwić lub przekazać 

specjalistycznej firmie posiadającej stosowne upoważnienia do dalszego 

zagospodarowania, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której 

mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Przekazanie odpadów 

odbywa się na własny koszt/dochód Wykonawcy. 
58. Wykonawca jest obowiązany do przekazywania przyjętych do PSZOK od właścicieli 

nieruchomości odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do 

przetwarzania odpadów dla regionu środkowosudeckiego. 

59. Koszty zagospodarowania odpadów z nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia  

przyjętych do PSZOK ponosi Wykonawca. 

60. Ponadto w ramach PSZOK Wykonawca ma obowiązek: 

a) odbierania zużytych baterii gromadzonych w pojemnikach ustawionych w 

wyznaczonych punktach na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski w zależności od 

czasu nagromadzenia, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Na terenie gminy 

znajduje się ok. 38 pojemników (załącznik nr 3 do SIWZ). 

b) wyposażenia wszystkich aptek w Lwówku Śląskim oraz ośrodków zdrowia w 

Lwówku Śląskim, Sobocie, Niwnicach i Zbylutowie w specjalistyczne pojemniki do 



76 

zbierania przeterminowanych leków o pojemności min. 50 dm3 i odbierania 

przeterminowanych leków w zależności od czasu nagromadzenia, jednak nie rzadziej 

niż raz w miesiącu; pojemniki muszą być oznakowane trwałym napisem (nazwa 

odpadu, nazwa i adres podmiotu odbierającego oraz telefon kontaktowy) i opatrzone 

w pokrywę, która uniemożliwia ponowne wyjęcie umieszczonych tam odpadów 

Załącznik nr 4 do SIWZ, 

c) posiadania potwierdzenia odbioru przeterminowanych lekarstw, podpisanego przez 

kierownika apteki. 

61. Baterie i przeterminowane lekarstwa pochodzące z aptek Wykonawca zobowiązany jest 
do przekazywania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z 
hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy o odpadach z dnia 
14 grudnia 2012 r., (Dz. U. z 2016r. poz. 1987 ze zmianami) lub samodzielnego 
zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami (w ramach prowadzenia 
PSZOK). 

62. PSZOK powinien być wyposażony, co najmniej w: 
a) dwie legalizowane wagi o nośności jednej min. 10 ton (najazdowa), drugiej 150 kg, 

b) pomieszczenie przeznaczone do gromadzenia odpadów niebezpiecznych w ilości 

zgodnej z zasadami gromadzenia tych odpadów, 

c) pomieszczenia socjalno-biurowe stosowne do liczby zatrudnionych pracowników, 

d) system informatyczny i urządzenia do identyfikacji i zapisu danych o rodzajach 

odpadów i koncie przekazującego do PSZOK. 

63. Wykonawca opisze urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

64. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wyposażenia PSZOK w stanowisko komputerowe z oprogramowaniem 

umożliwiającym przekazanie Zamawiającemu adresu nieruchomości, kodu odpadów, 

rodzaju i ilości odpadów komunalnych, dostarczonych przez właścicieli nieruchomości 

objętych przedmiotem zamówienia, (np. w formacie excel),   

b) prowadzenia PSZOK w sposób zapewniający właściwe warunki bezpieczeństwa 

pracowników i klientów z zachowaniem widocznego oznakowania miejsc 

gromadzenia poszczególnych odpadów oraz zachowania ochrony środowiska i 

wymogów sanitarnych Punktu, 

c) zapewnienia dozoru PSZOK oraz uniemożliwienia dostępu osobom 

nieupoważnionym,  

d) po zakończeniu działalności przez Wykonawcę w zakresie obsługi PSZOK teren 

nieruchomości należy uporządkować, zebrane odpady usunąć poprzez odzysk lub 

unieszkodliwienie, 

e) zabezpieczenia miejsc magazynowania odpadów komunalnych przed emisją 

zanieczyszczeń do gruntu, 

f) ustawienia i opróżniania pojemników w sposób zabezpieczający otoczenie przed 

zaśmieceniem, 
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g) bezpośredniego przekazywania odpadów niebezpiecznych upoważnionym podmiotom 

do ich odbioru oraz zabezpieczeniem stosownych umów określających warunki ich 

odbioru, 

h) sporządzania i przekazywania miesięcznych zestawień zawierających informację o 

masie poszczególnych frakcji odpadów z nieruchomości zamieszkałych objętych 

niniejszym zamówieniem, przyjętych do PSZOK oraz sposobie ich zagospodarowania, 

wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane, 

i) sporządzania i przekazywania sprawozdania zgodnie z art. 9na ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

j) prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z posiadanymi koncesjami i zezwoleniami 

oraz dokumentacji gospodarki odpadami ustalonymi w odrębnych przepisach, 

k) prowadzenia systemu ewidencji odpadów przekazywanych do PSZOK (co najmniej 

kod odpadu, rodzaj i ilość przekazywanych odpadów, adresu nieruchomości, z której 

odpady pochodzą) oraz przekazywania miesięcznych raportów z wyszczególnieniem 

rodzaju i ilości przyjętych odpadów z poszczególnych nieruchomości objętych 

limitem, w układzie miesięcznym i narastająco (w okresie roku),  

l) zachowania ciągłości świadczenia usługi w okresie zawartej umowy, 

m) zabezpieczenia PSZOK w odpowiednie do gromadzonych odpadów sprawne 

urządzenia i środki ochrony przeciwpożarowej, 

n) zabezpieczenia stosownej do gromadzenia odpadów odzieży ochrony osobistej 

pracowników, badań lekarskich oraz przeszkolenia stanowiskowego, 

o) posiadania aktualnego zezwolenia na wykonywane czynności prowadzone w PSZOK, 

a związane z gospodarką odpadami oraz powiadamiania Zamawiającego o zmianach 

zezwoleń ograniczających wykonanie przyjętych zobowiązań. 

65. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony 

danych osobowych, w tym do nieudostępniania danych osobowych osobom trzecim oraz 

do przestrzegania poufności informacji pozyskanych w związku z realizacją umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób, niż do 

wykonywania umowy. 

 

X. Eksploatacja/ prowadzenie instalacji do segregacji odpadów w Płóczkach Dolnych 

66. Wykonawca w ramach umowy będzie eksploatował instalację do przetwarzania 

odpadów w Płóczkach Dolnych. 

67. Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne decyzje, pozwolenia, zgody na eksploatację 

instalacji do segregacji odpadów w Płóczkach Dolnych w ciągu jednego miesiąca od 

dnia podpisania umowy. 

68. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z eksploatacją instalacji do segregacji 

odpadów m.in. kosztów związanych z uruchomieniem instalacji, bieżących napraw, 

konserwacji urządzeń, kosztów mediów (energia elektryczna będzie rozliczana na 

podstawie licznika energii), 
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69. Wykonawca dostawczy i przetworzy zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 

06 do instalacji w Płóczkach Dolnych w ilości minimum 10 Mg/miesiąc, jednak nie 

więcej niż 15 Mg/miesiąc. 

70. Ponadto Wykonawca na własny koszt/zysk zagospodarowuje wyselekcjonowane odpady 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

71. Zamawiający przekaże dla Wykonawcy do eksploatacji instalację do przetwarzania 

odpadów w Płóczkach Dolnych w skład, której wchodzi: 

a) Sito bębnowe mobilne – wyposażone w dwa komplety sit przystosowane do szybkiej 

wymiany o średnicy oczek 20 i 80 mm, napędzie silnikiem spalinowym o mocy 35 

kW, o wydajności ok. 70 m3/h, przystosowane do stosowania w ramach linii 

sortowniczej oraz samodzielnie na placu kompostowym; 

b) Sześciostanowiskowa kabina sortownicza; 

c) Przenośnik taśmowy sortowniczy; 

d) Przenośnik taśmowy łącznikowy wznoszący; 

e) Przenośnik taśmowy wznoszący z koszem załadowczym; 

f) Pojemniki na odpady (kosze siatkowe), na blokowanych kołach, z jedną ścianą 

otwieraną, przystosowane do transportu wózkiem widłowym – 16 szt. 

 

XI. Ponadto wykonawca ma obowiązek: 

72. Zorganizować na terenie miasta Lwówek Śląski Biuro Obsługi Mieszkańców. Biuro 

powinno zapewnić: 

g) minimalne wyposażenie, w co najmniej tel., fax., dostęp do Internetu, 

h) posiadanie w biurze min. 2 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, 

zapewniających obsługę, którzy są kompetentni w udzielaniu informacji osobom 

zainteresowanym, 

i) sprzedaż i wydawanie worków na odpady komunalne dla mieszkańców, 

j) przekazywanie mieszkańcom harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, 

k) obsługę mieszkańców od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych. Minimalny czas otwarcia biura – 40 godzin tygodniowo przy 

uwzględnieniu min. jednego dnia do godziny 17, w tym środa, 

l) pełną obsługę mieszkańców w zakresie przedmiotu umowy, w szczególności 

załatwianie, rozpatrywanie wniosków, skarg, uwag mieszkańców; w terminach 

określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. 

73. Posiadać własną pocztę elektroniczną oraz stronę internetową, na której będzie 

zamieszczać m.in. wszelkie informacje dotyczące odbioru odpadów, harmonogram, 

regulaminy, sposób segregacji odpadów itp. 

74. Oznaczyć biuro na zewnątrz tablicą informacyjną zawierającą, co najmniej: nazwę 

Wykonawcy, pełne dane kontaktowe (m.in. adres, tel.). Minimalne wymiary tablicy: 70 

x 50 cm. 
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75. Udzielić Zamawiającemu na czas realizacji przedmiotu zamówienia niewyłącznej, 

nieodpłatnej licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi systemu 

rejestrującego pracę pojazdów, wraz z kodami dostępu na 2 stanowiskach 

komputerowych będących własnością Zamawiającego, umożliwiające: bieżącą kontrolę 

pracy sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę do wykonywania usług związanych 

z odbieraniem odpadów komunalnych, z jednoznacznym odwzorowaniem na mapie 

miejsca prowadzenia usługi, w zakresie obejmującym co najmniej informacje o 

miejscach położenia pojazdu i postoju, miejscach załadunku i wyładunku odpadów; 

poprzez odczyt i analizę danych za pośrednictwem sieci internetowej z komputera 

bazowego (serwera). Wyposażenie pojazdów w monitoring ma służyć Zamawiającemu 

jako system kontroli realizacji zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i 

zainstalować oprogramowanie Zamawiającemu wraz z elektronicznym planem Gminy 

Lwówek Śląski z siecią dróg oraz trasą do instalacji zagospodarowania odpadów, system 

monitoringu powinien funkcjonować z dniem rozpoczęcia świadczenia usług aż do dnia 

zakończenia umowy. Koszty związane z korzystaniem z programu będą wliczone w 

ofertę na świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 

komunalnych. Wykonawca w wycenie winien uwzględnić także wszystkie koszty 

związane z przeszkoleniem 2 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 

programu, a także bieżącej aktualizacji oprogramowania i usuwania pojawiających się 

błędów w trakcie korzystania z niego. 

76. Wyposażyć wszystkie pojazdy, którymi Wykonawca będzie wykonywał przedmiot 

zamówienia (w tym również w czasie zastępczej obsługi) i oznakować zgodnie z 

wymaganiami opisanymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 

2013 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  

77. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do świadczenia usług objętych przedmiotem 

zamówienia oddelegował osoby wymienione w dokumencie 4, lub osoby posiadające nie 

mniejsze kwalifikacje i doświadczenie. Wskazane osoby przez cały okres 

obowiązywania umowy muszą być zatrudnione u Wykonawcy na podstawie umowy o 

pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – każda osoba. Obowiązkiem Wykonawcy 

będzie dokumentowanie na każde żądanie Zamawiającego faktu utrzymywania wyżej 

opisanego stanu i podstaw prawnych zatrudnienia poprzez przedkładanie każdego 

miesiąca i na każde żądanie zamawiającego kopii dokumentów rozliczeniowych 

składanych do ZUS dla zatrudnionych osób oraz innych dokumentów. Zamawiający 

zobowiązuje się do utrzymania w poufności danych płynących z tych dokumentów. 

78. Zamawiający wymaga, aby usługi były świadczone przy użyciu sprzętu - pojazdów 

wymienionych w dokumencie 3 przez cały okres obowiązywania umowy. Obowiązkiem 

wykonawcy jest przedkładanie na każde żądanie Zamawiającego dokumentów dot. 

sprzętu w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne do sprawdzenia, czy spełnia on 

wymagania określone w dokumencie 4 i jest wyposażony w sprawny system GPS. 
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Informacja o Gminie 

79. Liczba mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski wg stanu na 31.08.2016 r. 

wynosi 17 240 osób (5832 gospodarstw domowych)2, w tym: 

a) na terenie centrum miasta (wewnątrz murów obronnych) znajduje się 1325 

gospodarstw domowych. 

b) na terenie miasta (poza murami) znajduje się 1969 gospodarstw domowych. 

c) na terenie wiejskim 2538 gospodarstw domowych, w tym: 

− Bielanka  - 56 gospodarstw domowych 

− Brunów  - 42 gospodarstw domowych 

− Chmielno  - 113 gospodarstw domowych 

− Dębowy Gaj  -  67 gospodarstw domowych 

− Dłużec  -  71 gospodarstw domowych 

− Dworek  -  27 gospodarstw domowych 

− Gaszów  -  31 gospodarstw domowych 

− Górczyca  -  36 gospodarstw domowych 

− Gradówek  -  65 gospodarstw domowych 

− Kotliska -  121 gospodarstw domowych 

− Mojesz -  106 gospodarstw domowych 

− Nagórze  -  18 gospodarstw domowych 

− Niwnice  - 254 gospodarstw domowych 

− Pieszków  -  18 gospodarstw domowych 

− Płóczki Dolne  -  180 gospodarstw domowych 

− Płóczki Górne  -  166 gospodarstw domowych 

− Radłówka -  93 gospodarstw domowych 

− Radomiłowice  -  18 gospodarstw domowych 

− Rakowice Małe  -  51 gospodarstw domowych 

− Rakowice Wielkie -  231 gospodarstw domowych 

− Skała  -  38 gospodarstw domowych 

− Skorzynice  -  106 gospodarstw domowych 

− Sobota  -  152 gospodarstw domowych 

− Ustronie  -  67 gospodarstw domowych 

− Włodzice Małe  -  77 gospodarstw domowych 

− Włodzice Wielkie  -  126 gospodarstw domowych 

− Zbylutów  -  160 gospodarstw domowych 

− Żerkowice  -  48 gospodarstw domowych 

                                                 
2
 wg stanu na sierpień 2016 r. 
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80. Zamawiający informuje, iż na terenie gminy jest ok. 78 posesji, do których jest 

utrudniony dojazd ze względu na nieutwardzone drogi, wąskie pasy drogowe oraz niski 

wiadukt. W związku z powyższym Wykonawca realizując postanowienia umowy 

powinien posiadać pojazd przystosowany do odbioru odpadów komunalnych z miejsc o 

utrudnionym dojeździe lub posiadać inne alternatywne środki techniczne umożliwiające 

odbiór odpadów. W całym okresie realizacji umowy Wykonawca jest obowiązany do 

odbioru odpadów komunalnych z każdej nieruchomości zgłoszonej przez 

Zamawiającego bez względu na stopień trudności w odbiorze odpadów komunalnych. 

81. Teren obsługi odbioru odpadów komunalnych miasto Lwówek Śląski i sołectwa.  

82. Liczba sołectw: 28, Sołectwa: Bielanka, Brunów, Chmielno, Dębowy Gaj, Dłużec, 

Dworek, Gaszów, Górczyca, Gradówek, Kotliska, Mojesz, Nagórze, Niwnice, Pieszków, 

Płóczki Dolne, Płóczki Górne, Radłówka, Radomiłowice, Rakowice Małe, Rakowice 

Wielkie, Skała, Skorzynice, Sobota, Ustronie, Włodzice Małe, Włodzice Wielkie, 

Zbylutów, Żerkowice.  

83. Dla potrzeb złożenia oferty Zamawiający szacuje się masę odpadów komunalnych 

pochodzących z nieruchomości zamieszkałych do odbioru, na poziomie: 

a) przewidywana ilość odpadów zielonych – około 120 Mg, 

b) przewidywana ilość zmieszanych odpadów – około 1 220 Mg, 

c) przewidywana ilość odpadów suchych (papier, tworzywa sztuczne, opakowania 

metalowe)  – około 320 Mg, 

d) przewidywana ilość odpadów opakowaniowych szklanych – 175 Mg, 

e) przewidywana ilość odpadów wielkogabarytowych odebranych z terenu gminy i miasta 

Lwówek Śląski w ramach zbiórki objazdowej – około 40 Mg, 

f) przewidywana ilość odpadów powstałych z tytułu klęsk żywiołowych – 5 Mg; 

g) Przewidywana ilość odpadów do odbioru w ramach prowadzenia PSZOK - około 30 

Mg. 

84. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej i zapoznał się w sposób 

szczegółowy ze stanem istniejącym, terenem realizacji zadania i jego otoczeniem. 

Wątpliwości wynikające z wizji lokalnej, wykonawca musi wyjaśnić z Zamawiającym 

przed złożeniem oferty. Zaniechanie wizji lokalnej przez Wykonawcę następuje na 

jego ryzyko i odpowiedzialność. 

85. Gmina i Miasto Lwówek Śląski posiada system informatyczny do obsługi gospodarki 

odpadami komunalnymi ODPADY 2013 – Program komputerowy do zarządzania 

gospodarką odpadami komunalnymi firmy: ULISSES, ul. Górnośląska 69a, 62-800 

Kalisz 

86. Umowa będzie realizowana zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i innymi 

dokumentami w szczególności: 

a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze 

zmianami), 
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b) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), 

c) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 

672 ze zm.), 

d) Uchwałą Nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 

2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Dolnośląskiego 2012, 

e) Uchwałą Nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 

2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Dolnośląskiego 2012, 

f) Uchwałą Nr XL/1243/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 września 

2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012, 

f) Uchwałą Nr IX/88/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 maja 2015 r. 

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, 

g) Uchwała Nr IX/87/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 maja 2015 r.  

w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  

i Miasta Lwówek Śląski”, 

h) 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), 

i) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów 

sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych 

nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami 

komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934), 

j) innymi aktami prawnymi obowiązującymi i utworzonymi w okresie realizacji 

powierzonego zadania, 

k)  Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1688), 

l)  ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1803 ze zmianami), 

m)  ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze 

zmianami), 

n) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.). 

 

Załączniki do SIWZ: 
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Zał. 1 – Mapa Gminy Lwówek Śląski. 

Zał. 2 – Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Lwówek 

Śląski. 

Zał. 3 – Wykaz punktów zbiórki zużytych baterii. 

Zał. 4 – Wykaz aptek na terenie miasta Lwówek Śląski. 

Zał. 5 – Uchwała Nr IX/88/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 maja 2015 r. 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. 
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Załącznik nr 3.  
Zestawienie lokalizacji pojemników do selekcyjnej zbiórki baterii i akumulatorów na 
terenie gminy i miasta Lwówek Śląski 

Miejscowość Lokalizacja Ilość 
Bielanka Koło sklepu 1 
Brunów Koło sklepu 1 
Dębowy Gaj Przy kościele 1 
Dłużec Koło sklepu 1 
Dworek Koło sołtysa 1 
Górczyca Koło przystanku 1 
Gradówek Koło sklepu 1 
Gaszów Koło świetlicy 1 
Chmielno Koło świetlicy 1 
Kotliska Między plebanią a sklepem 1 
Mojesz Koło przystanku 1 
Niwnice Sklep Sawicka 1 
Pieszków Koło przystanku 1 
Płóczki Górne Koło szkoły 1 
Płóczki Dolne Koło sklepu 1 
Radomiłowice Koło remizy 1 
Radłówka Koło przepompowni 1 
Rakowice Małe Koło sołtysa 1 
Rakowice Wielkie Koło świetlicy 1 
Sobota Koło sklepu 1 
Skorzynice Koło świetlicy 1 
Ustronie Koło sklepu 1 
Włodzice Małe Koło sklepu 1 
Włodzice Wielkie Koło sklepu 1 
Zbylutów Koło szkoły 1 
Żerkowice Koło sklepu 1 
Rakowice Wielkie Zespół Szkół Zawodowych 1 
Sołectwa Razem 27 
Lwówek Śląski, ul. Parkowa Zespół Placówek Edukacyjnych 1 
Lwówek Śląski, ul. Jana Pawła II Gimnazjum Jana Pawła II 1 
Lwówek Śląski, ul. H. Brodatego Liceum Ogólnokształcące 1 
Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego Szkoła podstawowa nr 2 1 
Lwówek Śląski, ul. Pałacowa Szkoła podstawowa nr 3 1 
Lwówek Śląski, ul. Betleja Netto 1 
Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska  Biedronka 1 
Lwówek Śląski, ul. Orzeszkowej Biedronka 1 
Lwówek Śląski, ul. Kościuszki Intermarche 1 
Lwówek Śląski, Plac Wolności Koło ratusza, naprzeciw "podwyższenia" 2 
 Miasto Lwówek Śląski Razem 11 

Ogółem 38 
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Załącznik nr 4. 

Wykaz aptek na terenie miasta Lwówek Śląski, w których prowadzona będzie zbiórka 

przeterminowanych leków oraz punktów w przychodni (aktualne na 31.07.2016 r.) 

1. „Apteka w Rynku Krzysztof Buszewicz” 

Plac Wolności 19 

59-600 Lwówek Śląski 

2. Apteka Pod Św. Nepomucenem 

ul. Kościelna 23 

59-600 Lwówek Śląski 

3. Apteka „Pod Białym Krukiem” 

ul. Słowackiego 

59-600 Lwówek Śląski 

4. Apteka „Medicus” 

ul. Oświęcimska 3 

59-600 Lwówek Śląski 

5. Apteka Ław Chlebowych 

Plac Wolności 21 

59-600 Lwówek Śląski 

6. Apteka CENTRUM 

ul. Zamkowa 3 

59-600 Lwówek Śląski 

7. Przychodnia Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śl. 

wraz z trzema pkt w: Niwnicach, Sobocie i Zbylutowie. 


