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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Znak sprawy RR.271/ 14 /2016 

 

I. Nazwa i adres zamawiającego. 

Gmina Szczytno 

ul. Łomżyńska 3 

12-100 Szczytno 

Województwo: Warmińsko-Mazurskie 

Tel. 089 623 2580    fax. 089 623 2592   e-mail ugszczytno@ug.szczytno.pl  

Internet. www.ug.szczytno.pl 

NIP: 7451811230;  Regon 510743261 

  

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, o wartości 

poniżej 209 000 euro na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą 

Pzp. 

2. W postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy. 

Zamawiający najpierw dokona ceny ofert a następnie zbada, czy wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy, wykonawca składa 

wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w pkt 

VII.1.1. i VII.2.1. siwz, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W pierwszej kolejności 

zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 

ustawy) oraz kryteriów oceny ofert, a dopiero potem, wyłącznie w odniesieniu do 

wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje oceny 

podmiotowej wykonawcy tj. bada oświadczenia wstępne a następnie w trybie art. 26 ust. 2 

ustawy może wezwać wykonawcę do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów wymaganych w pkt X 

siwz). 

4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst ujednolicony Dz. U. z 

dnia 22 czerwca 2016 r. poz. 1020). 

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia.( Dz.U. 

2016r poz.1126 ) 

mailto:ugszczytno@ug.szczytno.pl
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3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2254) 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia kod CPV 90511000-2, 90500000-2, 90512000-9, 90513100-7,  
 
     90533000-2  

− Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy 

Szczytno do stacji przeładunkowej w Trelkowie w 2017 r. 

−  Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na 

postawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w 

zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, t.j. kierowców pojazdów, osób zajmujących 

się załadunkiem/rozładunkiem odpadów komunalnych. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do kontroli spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę powyższego 

wymagania przez zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia wykazu osób, które będą 

wykonywać w/w czynności na rzecz Zamawiającego oraz dokumentów potwierdzających 

ich zatrudnienie zgodnie z kodeksem pracy (art. 22 k.p.) W przypadku ujawnienia w 

trakcie kontroli niespełnienia wymagań dotyczących zatrudnienia pracowników na 

umowę o pracę, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,1 % wartości brutto 

umowy wykonania przedmiotu zamówienia, za każdy dzień niespełnienia 

przedmiotowego wymogu przez Wykonawcę 

− Zakres przedmiotu zamówienia  

Odbiór i transport odpadów komunalnych do stacji przeładunkowej w Trelkowie w okresie od 

dnia 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. z: 

a) terenu nieruchomości zamieszkałych, na których znajduje się ok. 2930 nieruchomości 

zlokalizowanych w 51 miejscowościach w tym 16 budynków wielorodzinnych w miejscowości 

Kamionek zamieszkałych przez ok. 700 mieszkańców. Liczbę nieruchomości zamieszkałych 

w poszczególnych miejscowościach przedstawia załącznik nr 9 do SIWZ. 

b) terenu nieruchomości niezamieszkałych (domki i działki rekreacyjne 620 nieruchomości, 

podmioty prowadzące działalność gospodarczą 130 nieruchomości).  

c) terenu nieruchomości i obiektów stanowiących własność Gminy Szczytno, na których 

znajduje się: 8 szkół, 4 przedszkola, 11 cmentarzy, 22 świetlice wiejskie, 58 przystanków 

autobusowych, 2 ścieżki pieszo-rowerowe, 33 place zabaw, 9 boisk sportowych, 7 remiz 

strażackich - według załącznika nr 10 do SIWZ, 

d) objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego ostatniego dnia każdego miesiąca w całym okresie obowiązywania 

zamówienia w ilości punktów lokalizacyjnych odpowiadających potrzebom zgłaszanych 

Zamawiającemu przez mieszkańców. Poza terminami zbiórki ww. odpady dostarczane będą 

własnym transportem właściciela nieruchomości lub odpłatnie przez Wykonawcę w terminie 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7281
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7281
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7281
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uzgodnionym telefonicznie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

e) powstałych podczas imprezy pn.: Dożynki Gminne w miejscowości Olszyny, które odbywają 

się w miesiącu sierpniu w okresie obowiązywania zamówienia. Plac dożynkowy Wykonawca 

wyposaży na czas dożynek w 24 pojemniki o poj. 120 l oraz 6 pojemników o poj. 1100 l. 

f) powstałych podczas wiosennego i jesiennego sprzątania świata organizowanego 

przez szkoły, przedszkola i sołectwa znajdujące się na terenie gminy Szczytno; 

g) powstałych podczas ok. 50 imprez okolicznościowych (majówki, festyny, imprezy 

sportowe organizowane przez sołectwa) znajdujące się na terenie gminy Szczytno. 

Terminy odbioru opadów z imprez okolicznościowych Wykonawca uzgodni 

z Zamawiającym; 

h) powstałych podczas gminnych zawodów strażackich organizowanych 1 raz w roku. 

 

Powierzchnia gminy wynosi: 34 606,28 ha. Stan ludności gminy Szczytno na dzień 31.08.2016 r. 

wynosi 12 526 osób. Przewiduje się, że w czasie realizacji umowy liczba ludności może 

wzrosnąć. Stan ludności gminy Szczytno w latach 2010 – 2015 przedstawia załącznik nr 11 do 

SIWZ.  

Obowiązki Wykonawcy 

1) Wykonawca ma obowiązek odbioru i transportu zmieszanych odpadów komunalnych, 

segregowanych odpadów zebranych w workach i pojemnikach (szkło, papier, tworzywa 

sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe), odpadów ulegających biodegradacji, 

odpadów zielonych, popiołu oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz z nieruchomości i obiektów 

stanowiących własność Gminy Szczytno położonych na terenie gminy Szczytno do stacji 

przeładunkowej w Trelkowie. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia, utrzymania i obsługi gminnego punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zwanego dalej PSZOK) na terenie gminy 

Szczytno w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym w terminie do 31.01.2017 r. i 

zapewniającym łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, który będzie czynny min. 5 

dni w tygodniu w tym co najmniej 1 sobotę w miesiącu (min. 8 godz. dziennie). 

 Do punktu mogą być dostarczane następujące odpady: papier; szkło; plastik; opakowania 

wielomateriałowe; odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, popiół; budowlane 

i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających od starosty 

pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do objętości 1 

m3; zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; przeterminowane 

leki; chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe; zużyte opony oraz inne odpady 

problemowe takie jak: drzwi, okna, wanny, sedesy, umywalki, kabiny prysznicowe, brodziki, 

wykładziny, dywany itp.). 
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 Ponadto punkt powinien być dopełnieniem selektywnej zbiórki odpadów (tj. papier, szkło, 

tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale). 

 Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinien być wyposażony w 

kontenery i pojemniki przeznaczone do selektywnego gromadzenia poszczególnych rodzajów 

odpadów ustawione na utwardzonej powierzchni oraz urządzenia uniemożliwiające 

przedostawanie się odcieków do gleby. 

 Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania odpadów od osób, które przedstawią dowód 

wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie gminy Szczytno oraz do 

prowadzenia ewidencji odpadów przywożonych do punktu, 

 Wykonawca powinien posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której 

powstanie PSZOK. Tytuł prawny do nieruchomości powinien swym charakterem odpowiadać 

specyfice czynności Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do odebrania odpadów powstałych podczas imprezy pn.: 

Dożynki Gminne w miejscowości Olszyny, które odbywają się w miesiącu sierpniu w okresie 

obowiązywania zamówienia. Plac dożynkowy Wykonawca wyposaży na czas dożynek w 24 

pojemniki o poj. 120 l oraz 6 pojemników o poj. 1100 l. Pojemniki powinny być ustawione 

na placu dożynkowym do godziny 9:00 w dniu Dożynek. Należy je opróżniać na bieżąco w 

sposób nie pozwalający do ich przepełnienia. Odbiór odpadów oraz uprzątnięcie placu 

dożynkowego ma być wykonane do godz. 10:00 dnia następnego. 

4) Wykonawca jest zobowiązany do odebrania odpadów powstałych podczas wiosennego i 

jesiennego sprzątania świata organizowanego przez szkoły, przedszkola i sołectwa znajdujące 

się na terenie gminy Szczytno. Terminy odbioru opadów z wiosennego i jesiennego sprzątania 

świata Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do odebrania odpadów powstałych podczas ok. 50 imprez 

okolicznościowych (majówki, festyny, imprezy sportowe organizowane przez sołectwa) 

znajdujące się na terenie gminy Szczytno. Terminy odbioru opadów z imprez 

okolicznościowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

6) Wykonawca jest zobowiązany do odebrania odpadów powstałych podczas gminnych zawodów 

strażackich organizowanych jeden raz w roku. 

7) Wykonawca będzie zobowiązany odbierać odpady również z nieruchomości zamieszkałych, 

niezamieszkałych oraz obiektów stanowiących własność Gminy Szczytno, które powstaną w 

okresie trwania umowy. 

8) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z następującą częstotliwością: 

a) odpady zmieszane/pozostałości z sortowania – 2 razy w miesiącu uwzględniając jeden 

odbiór w sobotę w miejscowościach: Jęcznik, Kobyłocha, Piece, Sasek, Trelkówko, 

Marksewo, Stare Kiejkuty, Wałpusz, Zielonka, Sasek Mały; 

b) odpady komunalne zebrane w sposób selektywny – 1 raz w miesiącu,  
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c) odpady komunalne zebrane selektywnie w pojemnikach typu „dzwon” - w sposób 

nie dopuszczający do ich przepełnienia, jednakże nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, 

d) odpady komunalne z boisk sportowych – 1 raz w tygodniu w sezonie rozgrywek piłkarskich 

tj. od marca do listopada, 

e) odpady komunalne z cmentarzy – zgodnie z harmonogramem, dodatkowo przed i po Dniu 

Wszystkich Świętych, w sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia, 

f) odpady komunalne z przystanków autobusowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych – 1 raz 

w tygodniu, 

g) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - ostatniego dnia 

każdego miesiąca w całym okresie obowiązywania zamówienia wg potrzeb zgłaszanych 

przez mieszkańców poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed 

swoimi nieruchomościami. Poza terminami zbiórki ww. odpady dostarczane będą własnym 

transportem właściciela nieruchomości lub odpłatnie przez Wykonawcę w terminie 

uzgodnionym telefonicznie do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), 

h) odpady zielone - zbiórka będzie odbywać się w systemie workowym, worki zapewni 

Wykonawca. Terminy wywozu uwzględni Wykonawca po konsultacji z Zamawiającym w 

dostarczonym harmonogramie, co najmniej 1 raz w miesiącu, 

i) odpady niebezpieczne: 

 przeterminowane leki – odbierane będą z punktów aptecznych (Lipowiec) i Zakładu 

Opieki Zdrowotnej (Szymany), 

 zużyte baterie – odbierane będą z pojemników ustawionych w punktach użyteczności 

publicznej (szkoły, siedziba Urzędu Gminy Szczytno) na zgłoszenie dokonane przez 

Zamawiającego, 

 Pojemniki na ww. odpady zapewni Wykonawca. Miejsce ich usytuowania zostanie 

uzgodnione z Zamawiającym. Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie ww. odpadów 

z częstotliwością niedopuszczającą do przepełnienia pojemników. 

j) popiół – odbiór popiołu odbywać się będzie w systemie workowym, worki które zapewni 

Wykonawca. Terminy wywozu uwzględni wykonawca w dostarczonym harmonogramie nie 

rzadziej niż raz w miesiącu. 

9) Wykonawca jest zobowiązany dostarczać 4 rodzaje oznakowanych (opisanych) worków z folii 

LDPE o pojemności 120 l na następujące rodzaje odpadów: 

a) tworzywa sztuczne (plastik), 

b) papier i tektura, 

c) szkło, 
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d) metale i opakowania wielomateriałowe. 

10) Wykonawca jest zobowiązany dostarczać worki z folii LDPE o pojemności 60 l na odpady 

biodegradowalne (tj. resztki jedzenia i odpady zielone). 

11) Wykonawca jest zobowiązany dostarczać worki z folii LDPE o pojemności 35 l na popiół. 

12) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia mieszkańcom pierwszych worków do 

segregowania odpadów razem z harmonogramem, o którym mowa poniżej, a następnie do 

pozostawiania nowych w momencie odbioru wysegregowanych odpadów w ilości 

umożliwiającej zapewnienie właściwej segregacji. 

13) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie 

odpowiedniego stanu sanitarnego, a w szczególności do zapobiegania wysypywaniu się 

odpadów z pojemników i worków podczas ich odbioru. 

14) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości osłon śmietnikowych i pojemników 

na odpady w promieniu 3 m. Wykonawca zobowiązany jest także do odbioru odpadów 

zgromadzonych poza pojemnikiem. 

15) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu odbioru odpadów 

uwzględniając wszystkie rodzaje odpadów będące przedmiotem zamówienia. 

16) Harmonogram lub odrębna ulotka powinna zawierać czynny numer telefonu pod który będą 

mogli dzwonić mieszkańcy z zagadnieniami dotyczącymi działania firmy w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych z terenu gminy Szczytno. 

 Harmonogram winien być uzgodniony z Zamawiającym w terminie 30 dni od dnia wyboru 

oferty, a następnie dostarczony właścicielom nieruchomości przed rozpoczęciem wykonania 

usługi tj. do 31.12.2016 r. 

 Ponadto harmonogram powinien zawierać informacje o dniach i godzinach funkcjonowania 

gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). 

17) Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia właścicielom nieruchomości dzierżawy, zakupu 

lub innej formy dysponowania pojemnikami do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych 

na podstawie odrębnych umów (bez udziału Zamawiającego), jeżeli zgłoszą taką potrzebę. 

18) Wykonawca jest zobowiązany na zgłoszenie Zamawiającego do przestawienia bądź 

dostawienia w terminie 48 godzin od chwili zgłoszenia we wskazane miejsce pojemników do 

selektywnej zbiórki odpadów (typu „dzwon”). 

19) Wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych 

ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz zakaz 

mieszania ze sobą poszczególnych frakcji zebranych odpadów komunalnych. 

20) Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej lub 

elektronicznej w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w 

zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wykonawca odbierający odpady 

komunalne ma obowiązek przyjąć je jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie 
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powiadomić o tym Zamawiającego. 

21) Jeżeli Wykonawca będzie posiadał informację o adresach nieruchomości, na których powstają 

odpady komunalne, a które nie są ujęte w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego 

jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie w formie pisemnej lub 

elektronicznej. 

22) Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu monitoring bazujący na systemie 

pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i 

odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących 

dane o miejscach wyładunku odpadów - umożliwiający weryfikację tych danych 

23) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Szczytno – załącznik nr 12 do SIWZ. 

24) Wykonawca jest zobowiązany do spełniania wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r., Nr 104, poz. 868 ze zm.). 

25) Wykonawca jest zobowiązany do spełniania wymagań określonych w Rozporządzeniu 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 ze 

zm.). 

26) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przedkładania Zamawiającemu miesięcznych 

raportów zawierających: wykaz nieruchomości, z których zostały odebrane odpady; informacje 

o ilościach odebranych odpadów zmieszanych oraz poszczególnych rodzajach odpadów 

zebranych w sposób selektywny.  

 Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu miesięcznych raportów 

zawierających informacje o ilościach odpadów zebranych w gminnym punkcie PSZOK. 

 Wykonawca jest zobowiązany również do przekazania Zamawiającemu raportów 

dotyczących ilości, rodzajów zebranych po przeprowadzeniu objazdowej zbiórki (odpady 

wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). 

 Do raportów, o których mowa powyżej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć kserokopie 

kart przekazania odpadów potwierdzonych za zgodność z oryginałem. 

27) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu półrocznych sprawozdań 

zawierających informacje o masie odpadów, liczby właścicieli nieruchomości zbierających 

odpady zgodnie z art. 9n 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.) do końca miesiąca po półroczu, którego 

dotyczą według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 

2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych 

nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 934). 

28) Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 
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13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

250 ze zm.) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), 

ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1250 

ze zm.). 

29) Zamawiający zaleca zapoznanie się z warunkami terenowymi związanymi z realizacją 

zamówienia. 

30) Wykonawca powinien dostosować wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady 

do parametrów drogi tj. ich szerokości, podłoża oraz gęstość zabudowy. Pojazdy powinny być 

zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas 

ich magazynowania, przeładunku i załadunku. Pojazdy należy utrzymywać we właściwym 

stanie technicznym. Powinny być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością 

gwarantującą zapewnienie ich właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz w miesiącu, a 

w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

 

 

U W A G A ! 
 
ZAMÓWIENIE REALIZOWANE BĘDZIE NA PODSTAWIE ART. 24aa USTAWY PZP I 

SKŁADADAĆ SIĘ BĘDZIE Z DWÓCH ETAPÓW 

 

W pierwszym etapie postępowania przetargowego wykonawca składa ofertę do której 

dołącza: 

1.Zgodnie z art. 25a. 1. do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert  

oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią 

wstępne potwierdzenie, że wykonawca:  

1) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 3  

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu -  załącznik nr 2 

               Powyższe warunki zawarte są w dziale XI. niniejszej SIWZ „Warunki udziału w 

postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków” 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 

zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji  zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza 

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.  

3. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu  zamieszcza informacje o podwykonawcach w 

oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 



9 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub 

oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty 

te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

5.. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  z 

sesji otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia 

 

     W drugim etapie postępowania przetargowego Zamawiający wezwie wykonawcę, którego 

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

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1.  zawartych w dziale X. niniejszej SIW „Oświadczenia i 

dokumenty, jakie ma dostarczyć na wezwanie Zamawiającego wykonawca, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w celu potwierdzenia spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu.” 

 

IV. Opis części zamówienia, jeżeli dopuszcza się składanie ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

 

V. Informacja o przewidywanych zamówieniach , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 

art.134 ust.6 pkt.3  jeżeli  zamawiający przewiduje udzielenie tych zamówień. 

 

 Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa     

       w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt.3 

 
VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim  

     muszą odpowiadać oferty wariantowe. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, przewidujących odmienny 

niż opisany w niniejszej specyfikacji sposób wykonania zamówienia. 

 

VII. Termin wykonania zamówienia. 

     Wymagany termin wykonania zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia  

      31.12.2017r 

  

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert. 
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 Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca z zastrzeżeniem art. 

93 ust. 4 ustawy. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, której integralną część 

stanowią załączniki. 

 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 

 Oferta z oświadczeniami – pod rygorem nieważności powinna być czytelna, napisana w języku 

polskim na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę 

uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz, zgodnie z formą 

reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym 

dla formy organizacyjnej wykonawcy. Oferta może mieć także postać wydruku komputerowego. 

Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i 

podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 

 Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty, były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający 

możliwości dekompletacji jej zawartości. Każda zapisana strona (kartka) oferty była opatrzona 

kolejnym numerem oraz podpisana lub parafowana przez osobę uprawnioną do podpisania 

oferty. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. 

wraz z imienną pieczątką osoby składającej parafkę). Zaleca się, aby wszelkie poprawki lub 

zmiany w tekście były parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Czyste strony 

nie muszą być podpisywane. 

 Wszelkie oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania firmy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela. Dokumenty w formie 

kserokopii powinny być poświadczone na każdej zapisanej stronie „za zgodność z oryginałem” i 

opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej do 

reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej 

wątpliwości, co do jej prawdziwości zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub 

notarialnego potwierdzenia.  

 W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone 

pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące osobę 

prawną lub fizyczną.  

 Ofertę z załącznikami należy złożyć na drukach  opracowanych przez zamawiającego poprzez 

ich wypełnienie na maszynie, komputerze lub ręcznie i dołączyć wymagane w SIWZ dokumenty. 

Dopuszcza się przepisanie formularzy przez wykonawcę, jednak układ graficzny oraz opisy 

poszczególnych wierszy i kolumn muszą pozostać bez zmian. Ofertę należy złożyć w dwóch 

kopertach wewnętrznej i zewnętrznej. Koperta zewnętrzna powinna być opatrzona  napisem:   

” Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Szczytno do stacji 

przeładunkowej w Trelkowie w 2017 r. 

     Kopertę wewnętrzną należy oznaczyć nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniami jak na  

kopercie zewnętrznej. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi 

Wykonawca. 
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 Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do załączenia do oferty umowy 

Spółki Cywilnej oraz pełnomocnictwa do podpisania oferty w przypadku nie podpisania jej przez 

wszystkich wspólników spółki. 

 Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Upoważnienie musi być 

udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli 

wszystkich wykonawców. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 

z wykonawcą występującym jako reprezentant pozostałych. 

 W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą 

być złożone przez każdy podmiot. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty 

powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np.: „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane 

dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. 

 Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zamówienia. 

 

IX.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają  warunki udziału w       

       postępowaniu dotyczące: 

   a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności     

       zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.  

       Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca: 

        posiada wpis do rejestru działalności regulowanej o której mowa w art. 9b 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.) że: 

        - posiada zezwolenie na transport odpadów; 

        - posiada zezwolenie na zbieranie odpadów. 

     b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania. 

  - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca posiada opłaconą polisę, 

a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę co najmniej 200 000,00 zł brutto. 

     c) posiadają zdolności techniczne i zawodowe   

- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał, w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, jednej usługi o 

wartości co najmniej 300 000 zł brutto, w okresie ostatnich trzech latach przed upływem 

terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, 
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przedmiotu, daty wykonania i podmiotów , na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie  

- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub 

będzie dysponował niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami tj.: co 

najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jednym pojazdem do odbierania 

odpadów bez funkcji kompaktującej. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu 

bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, 

przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów, 

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

        podstawie art.24 ust.1 pkt 12-22 ustawy 

 

X   Podstawy wykluczenia  

 
1.   Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1.1. 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. 

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

1) 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 2016r. poz. 

176), 

2)   o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

– Kodeks karny, 

3)   skarbowe, 

4)   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). 

1.3. 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 2. 

1.4. 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. 
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1.5. 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. 

1.6. 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. 

1.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

1.8. 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. 

1.9. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający 

jest wstanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. 

1.10. 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). 

1.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne. 

1.12. 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. 

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 2 i 3 oraz 5–9, może przedstawić 

dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w 

szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 

skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 
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o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 

zakazu. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

powyższego pkt 2.           

4. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły 

„spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 

wyszczególnionych w dziale X niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać 

jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.  

 

XI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających  spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.   

 

1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dołączyć  

następujące dokumenty: 

a/   odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

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

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

b/.  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b      

      ustawy w formie oryginału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. 

c/  wykaz Usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę o wartości minimum 300 tys. zł. będącej 

przedmiotem zamówienia  wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których  usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów 

określających czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego usługa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest 

wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające 

ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

d/   wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w 

celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 

zasobami, w tym co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji 

kompaktującej, wyposażonych w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania 
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satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych 

o  położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach 

wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych. 

e/  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 200 000,00 zł brutto.  

f/ kserokopię dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium, 

      ( oryginał wadium w innej formie niż pieniężna złożyć w kasie Urzędu Gminy Szczytno )  

 g/  zaparafowany projekt umowy (każda zapisana strona). 

 h/ zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej o której mowa w art. 9b ustawy z 

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

250 ze zm.); 

i/    zezwolenie na transport oraz zezwolenie na zbieranie odpadów, wydane na podstawie ustawy z  

      dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z 2013 r., poz. 21). 

 

 
2.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu     

     wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 

 

a/    Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 ustawy w formie oryginału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 

3 do siwz. 

               Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na 

ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniu. 

b/    informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14  

      i  21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym     

      przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej  

      niż 6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do  

      udziału w postępowaniu; 

c/ zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, 

d/  zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
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wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

       W przypadku spółek cywilnych zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych wykonawca składa zarówno w odniesieniu do spółki, jak i każdego 

ze wspólników. 

e/   W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zamawiający wymaga oświadczenia wykonawcy o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem 

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 6 do siwz. 

f/     Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

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

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 

 

2.  Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany 

wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których 

mowa w art. 22 ust.1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków , o 

których mowa w art. 24 ust.1  

3 .  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych.  

4.    Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

5.   Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.  

6.    W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

7.    Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że 

za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  
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8.   Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 

którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, 

aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:  

1)    zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 

w ust. 1. 

9. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez 

zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji 

10. Jeżeli wykonawca wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy,  

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych ustawy, a podmioty te będą 

brały udział w realizacji części zamówienia,  należy przedstawić w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumenty wymienione w punkcie 1  

11.W przypadku składania oferty przez Spółkę Cywilną i nie podpisania jej przez wszystkich 

wspólników spółki, oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 1 do oferty należy dołączyć 

kserokopię umowy Spółki Cywilnej oraz pełnomocnictwo do podpisania oferty. 

12.W przypadku składania oferty wspólnej przez konsorcjum oprócz dokumentów wymienionych w 

pkt.1 do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w 

postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców  w postępowaniu i 

zawarcia umowy. 

  Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 

1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  

     Polskiej  

1. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny  

     równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 

2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub  

    miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
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c) dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

3) 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 ust. 1, 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.  

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 

dokument wskazany w § 5 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. 

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie 

wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 

złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu 

 

XII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 

1) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

     Pani Justyna Jarząbek tel.  89 623 2591  pokój nr 104 w sprawach merytorycznych 

     Pan Zbigniew Michalecki tel. 89 623 24 01 pokój nr 111 w sprawach proceduralnych 

2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłoczne, jednak 

nie później niż: 

a) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 

b) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert  - w przetargu ograniczonym oraz 

negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia na 2 dni 
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przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 – pod warunkiem że wniosek o 

wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.   

Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania faxem bez 

wskazania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której umieszczona 

jest SIWZ- www.ug.szczytno.pl – zakładka BIP. 

3) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w ust.1. 

5) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 

6) W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób 

modyfikacja stanie się częścią SIWZ i zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Szczytno www.ug.szczytno.pl – zakładka BIP W przypadku modyfikacji SIWZ 

zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli niezbędny jest dodatkowy czas na 

wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu 

zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Szczytno www.ug.szczytno.pl – zakładka BIP. 

7) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują 

pisemnie. 

8) Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazane faksem lub drogą    

elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

9) Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazane faksem lub drogą    

elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed    

upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

 

XIII. Wymagania dotyczące wniesienia wadium.  

1) Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości     

5 000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych). 

2) Wadium obejmować będzie okres związania ofertą.  

3) Termin wniesienia wadium upływa w terminie składania ofert. Oznacza to, że wadium w formie 

pieniężnej powinno znaleźć się na koncie Zamawiającego lub w innej formie w kasie 

Zamawiającego. 

 4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przekazać przelewem na konto zamawiającego                        

w Banku Spółdzielczym w Szczytnie Nr. 79 8838 0005 2001 0000 1661 0005. Kopię przelewu 

załączyć do oferty 

  5) Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie przez   

http://www.ug.szczytno.pl/
http://www.ug.szczytno.pl/
http://www.ug.szczytno.pl/
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       zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 

6) Dokument wadialny musi wskazywać na okoliczności utraty wadium określone w art. 46 ust. 5      

pkt. 1-3  oraz ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7) Wadium może być wnoszone w: 

-  pieniądzu, 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

- gwarancjach bankowych, 

- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2    

   ustawy z dnia 09.11.2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  

   Przedsiębiorczości. 

8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz zamawiającego                                           

w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 pkt. 1-3 ustawy. 

9. Zamawiający dokona zwrotu wadium, gdy zaistnieje jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 

ustawy. 

10. Wadium wniesione przez wykonawców składających ofertę wspólną musi wyraźnie wskazywać 

na wszystkich członków konsorcjum. 

 

XIV. Termin związania ofertą. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

 

XV. Miejsce i termin składania ofert. 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 07.11.2016r o  godz. 9 15 w 

sekretariacie Urzędu Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 pokoju nr 206. 

1) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie ze wskazanym miejscem ponosi wykonawca. 

2) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego 

na wniesienie odwołania.  

3) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 

pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 

terminem składania ofert. Powiadomienie to musi być złożone według takich samych wymagań, 

jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) oznaczonych dodatkowo 

dopiskiem „Zmiana”.  

4) Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i 

poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „Wycofane”. Koperty oznakowane w ten sposób 

będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy 

w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytywane.  
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5) Koperty oznakowane dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, 

który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną 

one dołączone do oferty. 

 

XVI. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

 

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2016r o godz. 930 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 

302. 

2) Otwarcie ofert jest jawne. 

3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

4) Podczas otwierania kopert z ofertami zamawiający poda nazwy wykonawców, ich adresy, ceny 

ofertowe oraz inne kryteria przewidziane w SIWZ. 

5) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje z  otwarcia ofert. 

6) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych protokół 

wraz z załącznikami jest jawny za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w odniesieniu, do których 

wykonawca składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom 

postępowania. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W 

przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. 

7) Ujawnienie protokółu i ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

a) wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do zamawiającego o umożliwienie sporządzenia  

     kserokopii, odpisów lub przesłania kopii protokółu, 

b) wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do zamawiającego o udostępnienie  

         wskazanej  oferty, 

 c)  po rozpatrzeniu wniosku zamawiający określi termin, miejsce i sposób udostępnienia  

         ofert.  

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). 

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające 

wprost z opisu przedmiotu zamówienia jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można 

wykonać zamówienia. Cena oferty winna stanowić sumę iloczynów wartości poszczególnych 

składników zakresu zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą 

wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od wykonawców 

szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Wykonawcy nie będzie 

przysługiwało podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego. Cena podana w ofercie musi być 

wyrażona w PLN i powinna zawierać podatek od towarów i usług VAT wg obowiązujących 

przepisów na dzień złożenia oferty.  
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XVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą. 

1) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy w walutach obcych. 

2) Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym dokonywane będą w złotych polskich 

 

XIX  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie  wagi nie jest 

możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w 

kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego 

1) Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:  

 cena oferty – 60%, 

 termin płatności faktury – 10%, 

 czas otwarcia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 10%, 

 zatrudnienie na cały okres  realizacji zamówienia osób bezrobotnych z terenu gminy  

    Szczytno – 20 % 

 

 Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie przedstawionych wyżej 

kryteriów. Oferty będą oceniane w skali 0-100 pkt. Najwyższą ilość punktów otrzyma oferta 

zawierająca najniższą cenę, najdłuższy termin płatności faktury oraz najdłuższy czas otwarcia 

Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Ocena pozostałych ofert dokonana zostanie 

według następującego wzoru:  

a) Cena: 

 
Liczba 
pkt.= 

najniższa cena 
oferowana 

x 60 
pkt. 

x 100% odpowiadające wadze 
kryterium 

cena badanej oferty 
 

b) Termin płatności faktury: 

- termin płatności faktury 14 dni - 2 pkt, 

- termin płatności faktury 21 dni - 5 pkt, 

- termin płatności faktury 30 dni - 10 pkt. 

 

c) Częstotliwość otwarcia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:      

     ( minimalnie 5 dni ) 

- 5 dni w tygodniu - 0 pkt, 

- 6 dni w tygodniu - 5 pkt, 

- 7 dni w tygodniu - 10 pkt. 

 

d) Zatrudnienie na umowę o pracę , co najmniej na czas realizacji umowy przy realizacji 

zamówienia osób bezrobotnych z terenu  Gminy Szczytno: 

- 1 osoba -5 pkt., 

- nie mniej niż 3 osoby – 10 pkt., 
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- nie mniej niż 5 osób – 20 pkt. 

          Punkty zostaną naliczone na podstawie deklaracji wykonawcy złożonej w ofercie. 

          Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli w czasie realizacji zamówienia zatrudnienia     

          osób bezrobotnych. 

        W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców pisemnych wyjaśnień     

       dotyczących złożonych ofert. 

2) Zgodnie z art.87 treści ustawy Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, 

oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 

wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3) Z ubiegania się o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni wykonawcy w stosunku, do których 

wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy. Ofertę wykonawcy wykluczonego 

uznaje się za odrzuconą. 

4) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności zawartych w art. 89 ust. 1 

ustawy.  

5) Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zamawiający dokona wyboru oferty 

najkorzystniejszej na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ. 

6) Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena nie można dokonać 

wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

7) O wyborze oferty zamawiający zawiadomi wykonawców zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 

92 ustawy. 

10) Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności zawartych w art.  

     93 ustawy. 

 

XXI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1) Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie określonym w art. 94 ust.1 i 2 

ustawy PZP 

2)   Zamawiający zawiadomi  wybranego wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy. 

 

XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

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

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. 

 

1) Załącznikiem do SIWZ jest sporządzony przez zamawiającego projekt umowy. 
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2) Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych 

w projekcie umowy. 

Zamawiający umieści w umowie zapis zobowiązujący wykonawcę do przedstawienia w dniu 

podpisania umowy polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie działalności będącej przedmiotem 

zamówienia na okres obowiązywania umowy w wysokości co najmniej 200 000 zł. 

 

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

    1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;  

    2) określenia warunków udziału w postępowaniu;  

    3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

    4) odrzucenia oferty odwołującego;  

    5) opisu przedmiotu zamówienia;  

    6) wyboru najkorzystniejszej oferty.  

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania.  

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

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia  

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

     Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu  

     do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego  

     wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

6.Terminy wniesienia odwołania określa art.182 ustawy. 

 

 XXV. Informacja o zawarciu umowy ramowej. 

      Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

XXVI. Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej. 

       Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  

       elektronicznej. 

XXVII. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

        Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XXVIII Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami drogą   
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          elektroniczną. 

          Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami drogą elektroniczną. 

XXIX Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia zawartych w art.29 ust.3a 

ustawy PZP, które dotyczą wymagania zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 

zamówienia. 

  Wykonawca oraz podwykonawca zobowiązani są do zatrudniania na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu 

zamówienia, t.j. kierowców pojazdów, osób zajmujących się załadunkiem/rozładunkiem 

odpadów komunalnych. 

      Przedmiotowy obowiązek nie odnosi się do osób wykonujących dostawy oraz usługi     

        świadczone w związku z realizacją zamówienia. 

 

Załączniki do etapu pierwszego 

1. Formularz ofert, 
2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 
6.  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, 
 

 

Załączniki do etapu drugiego 

4. Wykaz wykonanych usług, 
5. Projekt umowy,  
7.   Potencjał kadrowy 
8 .  Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń techn. 
 
                                                                                                                   Wójt Gminy Szczytno 

                                                                                                                 Sławomir Wojciechowski 

Szczytno, dnia 24.10.2016r   
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Pieczęć firmowa Wykonawcy 

                                   Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

Nr REGON firmy :............................... Gmina Szczytno 

Nr fax ..................................................  ul. Łomżyńska 3 

Adres e-mail: ………………………….. 12-100 Szczytno 

Adres internetowy……………………..  

Telefon ………………………………… 

O F E R T A  

Firma 

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

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

                                       ( nazwa i adres oferenta )  

składa ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy 

Szczytno do stacji przeładunkowej w Trelkowie w 2017 r. 

  

1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto (z podatkiem VAT) 

……………………..zł. słownie: .....................................................................................................  

……………………………………………tym VAT w wysokości ........% wynosi ……………. zł. słownie: 

2. Termin płatności faktur ………………………………. 

3. Częstotliwość otwarcia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów …………………………. 

4. Ilość zatrudnionych osób bezrobotnych z  terenu gminy Szczytno do realizacji zamówienia ……… 

 

Ponadto: 

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

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do 

przygotowania oferty. 

2.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

3.Oświadczamy, że: 

 a) cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, 

b) składam/y niniejszą ofertę we własnym imieniu/ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

     o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić). 

4.Oświadczamy, że usługę stanowiącą przedmiot zamówienia, wykonamy do dnia ……………… 

5. Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się 
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do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez 

zamawiającego 

3. Podwykonawcom zostaną zlecone następujące roboty: 

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

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

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

 

 

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

      ( miejscowość i data )                                                                        ( podpisy osób uprawnionych do                       

                                                                                                                   składani  woli w imieniu oferenta ) 

UWAGA! 

Wykonawcy składający ofertę wspólnie w miejscu „Pieczęć firmowa Wykonawcy” wpisują dane 

wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

Załącznik nr 2 

                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Zamawiający: 

………………………………………………

………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

………………………………………………

………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………

………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn………………………………… 

………………………………………………………………………………(nazwa postępowania), prowadzonego 

przez …………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

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

zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą 

jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

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

…………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3 

 
 
Zamawiający: 
………………………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

 
 
Wykonawca: 
………………………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
………………………………………………

……………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. …………………………………………………………………………………………………………… (nazwa 

postępowania), prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co 

następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

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

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

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. 

przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  . 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-

20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………… 

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

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

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

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

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną 

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

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………… 

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

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

 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik Nr 4 

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

     ( pieczęć firmowa oferenta ) 

 

Doświadczenie zawodowe 

 

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech latach usług, a jeżeli okres  prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie  z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania  

Lp. Zamawiający Rodzaj usługi Data 

realizacji 

 

Miejsce 

wykonywanych 

usług 

Wartość 

brutto 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

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

   ( miejscowość , data )                                                                                      ( podpis osób uprawnionych  

                                                                                                                      do składania woli w imieniu  oferenta) 
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Projekt 

 

Załącznik nr 5 

 

UMOWA  

 

zawarta w dniu ............................ w Szczytnie pomiędzy: Gminą Szczytno z siedzibą w Szczytnie 

przy ul. Łomżyńskiej 3 o numerze REGON 510743410, NIP 745 - 181 - 12 - 30; reprezentowaną 

przez Wójta Gminy Szczytno – Pana Sławomira Wojciechowskiego, przy kontrasygnacie  

Skarbnika Gminy Szczytno– Pani Jolanty Cieleckiej 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a ................................................ 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

§ 1 

Przedmiot i zakres umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą „Odbiór i 

transport odpadów komunalnych z terenu gminy Szczytno do stacji przeładunkowej 

w Trelkowie w 2017 r.”, w tym: 

− odbiór i transport z terenu ok. 2930 nieruchomości zamieszkałych, 16 budynków 

wielorodzinnych zlokalizowanych w miejscowości Kamionek zamieszkałych przez około 700 

mieszkańców: odpadów selektywnie zebranych w workach i pojemnikach (szkło, papier, 

tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe) oraz odpadów niesegregowanych 

(zmieszanych/pozostałości z sortowania) zgromadzonych w pojemnikach - usytuowanych 

przy budynkach mieszkalnych (jedno- i wielorodzinnych) oraz 8 szkołach i 4 przedszkolach, 

− odbiór i transport odpadów selektywnie zebranych oraz zmieszanych/pozostałości z sortowania 

z terenu nieruchomości niezamieszkałych (domki i działki rekreacyjne ok. 620 nieruchomości, 

działalność gospodarcza ok. 130 nieruchomości), 

− odbiór i transport odpadów komunalnych z obiektów stanowiących własność gminy Szczytno: 

11 cmentarzy, 22 świetlic wiejskich, 58 przystanków autobusowych, 2 ścieżek pieszo-

rowerowych, 33 placów zabaw, 9 boisk sportowych, 7 remiz strażackich, 

− organizację, utrzymanie i obsługę Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (zwanego dalej PSZOK), oraz transport zebranych w nim odpadów tj. odpady 

ulegające biodegradacji, odpady segregowane; popiół; odpady budowlane i rozbiórkowe 

pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających od starosty pozwolenia na budowę 

ani zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do objętości 1 m3; zużyte baterie i 

akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; przeterminowane leki; chemikalia, meble 

i inne odpady wielkogabarytowe; zużyte opony oraz inne odpady problemowe takie jak: drzwi, 

okna, wanny, sedesy, umywalki, kabiny prysznicowe, brodziki, wykładziny, dywany itp.)., 



35 

− zbiórkę i transport: przeterminowanych leków, zużytych baterii, zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, a także odpadów zielonych 

i popiołu, 

− obsługę imprezy cyklicznej Dożynek Gminnych w miejscowości Olszyny, które odbędą się 

w miesiącu sierpniu; 

− odbiór i transport powstałych podczas wiosennego i jesiennego sprzątania świata 

organizowanego przez szkoły, przedszkola i sołectwa znajdujące się na terenie gminy 

Szczytno; 

− powstałych podczas ok. 50 imprez okolicznościowych (majówki, festyny, imprezy sportowe 

organizowane przez sołectwa) znajdujące się na terenie gminy Szczytno. Terminy odbioru 

opadów z imprez okolicznościowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

− powstałych podczas gminnych zawodów strażackich organizowanych 1 raz w roku. 

2. Usługi w ramach niniejszej umowy realizowane będą zgodnie z zapisami SIWZ wraz 

ze wszystkimi wyjaśnieniami i zmianami, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz 

ofertą Wykonawcy. 

3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: ............................. 

 Wykonawca wskazuje, że koordynatorem wykonania umowy jest: .................................. 

  

 

§ 2 

Termin wykonania Przedmiotu Umowy 

Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie odbierania i transport odpadów od 

dnia 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”, 

§ 3 

Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia oraz potencjał techniczny i 

osobowy, w celu wykonania Przedmiotu Umowy, a w szczególności: 

1)  posiada wpis do rejestru działalności regulowanej o której mowa w art. 9b 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.); 

2) posiada zezwolenie na transport oraz zezwolenie na zbieranie odpadów; 

3) posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania 

lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub zawarł umowę z podmiotem prowadzącym 

działalność w zakresie przetwarzania lub unieszkodliwiania odpadów. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania niniejszej 

umowy. W szczególności Wykonawca oświadcza, że posiada wymaganą ilość oraz rodzaj 

środków transportu oraz bazę magazynową zgodnie z 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 ze zm.). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w ust. 1 i 2 przez cały okres 
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trwania umowy 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) wykonywania wszystkich obowiązków opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia; 

b) wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem 

należytej staranności. 

2. Wykonawca ma obowiązek odbioru i transportu zmieszanych odpadów komunalnych, 

segregowanych odpadów zebranych w workach i pojemnikach (szkło, papier, tworzywa 

sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe), odpadów zielonych, popiołu oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 

niezamieszkałych oraz nieruchomości i obiektów stanowiących własność Gminy Szczytno 

położonych na terenie gminy Szczytno do stacji przeładunkowej w Trelkowie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia, utrzymania i obsługi gminnego punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zwanego dalej PSZOK), na terenie gminy 

Szczytno w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym w terminie do 31.01.2017 r. i 

zapewniającym łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, który będzie czynny min. 5 

dni w tygodniu w tym co najmniej jedną sobotę w miesiącu (min. 8 godz. dziennie). 

4. Do punktu mogą być dostarczane następujące odpady: papier; szkło; plastik; opakowania 

wielomateriałowe; odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, popiół; budowlane 

i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających od starosty 

pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do objętości 1 

m3; zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; przeterminowane 

leki; chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe; zużyte opony oraz inne odpady 

problemowe takie jak: drzwi, okna, wanny, sedesy, umywalki, kabiny prysznicowe, brodziki, 

wykładziny, dywany itp.). 

5. PSZOK powinien być dopełnieniem selektywnej zbiórki odpadów (tj. papier, szkło, tworzywa 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale). 

6. PSZOK powinien być wyposażony w kontenery i pojemniki przeznaczone do selektywnego 

gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów ustawione na utwardzonej powierzchni 

oraz urządzenia uniemożliwiające przedostawanie się odcieków do gleby. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania odpadów od osób, które przedstawią dowód 

wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie gminy Szczytno oraz prowadzenia 

ewidencji odpadów przywożonych do punktu. 

8. Wykonawca powinien posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której 

powstanie PSZOK. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do odebrania odpadów powstałych podczas imprezy pn.: 

Dożynki Gminne w miejscowości Olszyny, które odbywają się w miesiącu sierpniu. Plac 
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dożynkowy Wykonawca wyposaży na czas dożynek w 24 pojemniki o poj. 120 l oraz 

6 pojemników o poj. 1100 l. Pojemniki powinny być ustawione na placu dożynkowym do 

godziny 9:00 w dniu Dożynek. Należy je opróżniać na bieżąco w sposób nie pozwalający do ich 

przepełnienia. Odbiór odpadów oraz uprzątnięcie placu dożynkowego ma być wykonane do 

godz. 10:00 dnia następnego. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do odebrania odpadów powstałych podczas wiosennego i 

jesiennego sprzątania świata organizowanego przez szkoły, przedszkola i sołectwa znajdujące 

się na terenie gminy Szczytno. Terminy odbioru opadów z wiosennego i jesiennego sprzątania 

świata Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do odebrania odpadów powstałych podczas ok. 50  imprez 

okolicznościowych tj. majówki, festyny, imprezy sportowe organizowane przez sołectwa 

znajdujące się na terenie gminy Szczytno. Terminy odbioru opadów z imprez 

okolicznościowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do odebrania odpadów powstałych podczas gminnych zawodów 

strażackich organizowanych jeden raz w roku.  

13. Wykonawca będzie zobowiązany odbierać odpady z nieruchomości zamieszkałych, 

niezamieszkałych oraz obiektów stanowiących własność Gminy Szczytno, które powstaną w 

okresie trwania umowy (nieruchomości, na które zostanie złożona deklaracja o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). 

14. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z następującą częstotliwością: 

a) odpady zmieszane/pozostałości z sortowania – 2 razy w miesiącu uwzględniając jeden odbiór 

w sobotę w miejscowościach: Jęcznik, Kobyłocha, Piece, Sasek, Trelkówko, Marksewo, Stare 

Kiejkuty, Wałpusz, Zielonka, Sasek Mały; 

b) odpady komunalne zebrane w sposób selektywny – 1 raz w miesiącu, 

c) odpady komunalne zebrane selektywnie w pojemnikach typu „dzwon” - w sposób 

niedopuszczający do ich przepełnienia, jednakże nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, 

d) odpady komunalne z boisk sportowych – 1 raz w tygodniu w sezonie rozgrywek piłkarskich, tj. 

od marca do listopada. 

e) odpady komunalne z cmentarzy – zgodnie z harmonogramem, dodatkowo przed i po Dniu 

Wszystkich Świętych, w sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia, 

f) odpady komunalne z przystanków autobusowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych – 1 raz 

w tygodniu, 

g) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - ostatniego dnia 

każdego miesiąca w całym okresie obowiązywania zamówienia w ilości punktów 

lokalizacyjnych odpowiadających potrzebom zgłaszanych Zamawiającemu przez mieszkańców. 

Poza terminami zbiórki ww. odpady dostarczane będą własnym transportem właściciela 

nieruchomości lub odpłatnie przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym telefonicznie do 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

h) odpady zielone - zbiórka będzie odbywać się w systemie workowym, które zapewni 
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Wykonawca. Terminy wywozu uwzględni Wykonawca po konsultacji z Zamawiającym w 

dostarczonym harmonogramie, co najmniej 1 raz w miesiącu, 

i) odpady niebezpieczne: 

− przeterminowane leki – odbierane będą z punktów aptecznych (Lipowiec) i Zakładu Opieki 

Zdrowotnej (Szymany), 

− zużyte baterie – odbierane będą z pojemników ustawionych w punktach użyteczności 

publicznej (szkoły, siedziba Urzędu Gminy Szczytno) 

Pojemniki na ww. odpady zapewni Wykonawca. Miejsce ich usytuowania zostanie uzgodnione 

z Zamawiającym. Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie ww. odpadów z częstotliwością 

niedopuszczającą do przepełnienia pojemników. 

j). popiół – odbiór popiołu odbierać się będzie w workach, które zapewni Wykonawca. Terminy 

wywozu uwzględni wykonawca w dostarczonym harmonogramie nie rzadziej niż raz w 

miesiącu. 

15. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać 4 rodzaje oznakowanych (opisanych) worków z folii 

LDPE o pojemności 120 l na następujące rodzaje odpadów: 

a) tworzywa sztuczne (plastik), 

b) papier i tektura, 

c) szkło, 

d) metale i opakowania wielomateriałowe, 

16. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać worki z folii LDPE o pojemności 60 l na odpady 

biodegradowalne (tj. resztki jedzenia i odpady zielone) 

17. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać worki z folii LDPE (grube) o pojemności 35 l na 

popiół. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia mieszkańcom pierwszych worków do 

segregowania odpadów razem z harmonogramem, o którym mowa poniżej, a następnie do 

pozostawiania nowych w momencie odbioru wysegregowanych odpadów w ilości 

umożliwiającej zapewnienie właściwej segregacji do dnia 31 grudnia 2016 r. 

19. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie 

odpowiedniego stanu sanitarnego, a w szczególności do zapobiegania wysypywaniu się 

odpadów z pojemników i worków podczas ich odbioru. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości osłon śmietnikowych i pojemników 

na odpady w promieniu 3 m. Wykonawca zobowiązany jest także do odbioru odpadów 

zgromadzonych poza pojemnikiem. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu odbioru odpadów 

uwzględniając wszystkie rodzaje odpadów będące przedmiotem zamówienia. 

22. Harmonogram lub odrębna ulotka powinna zawierać czynny numer telefonu, pod który będą 

mogli dzwonić mieszkańcy z zagadnieniami dotyczącymi działania firmy w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych z terenu gminy Szczytno. 

23. Harmonogram winien być uzgodniony z Zamawiającym, w terminie 30 dni od dania wyboru 

oferty, a następnie dostarczony właścicielom nieruchomości przed rozpoczęciem wykonania 
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usługi do dnia 31 grudnia 2016 r. 

24. Harmonogram powinien zawierać informacje o dniach i godzinach funkcjonowania gminnego 

punku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). 

25. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia właścicielom nieruchomości dzierżawy, zakupu 

lub innej formy dysponowania pojemnikami do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych 

na podstawie odrębnych umów (bez udziału Zamawiającego), jeżeli zgłoszą taką potrzebę. 

26. Wykonawca jest zobowiązany na zgłoszenie Zamawiającego do przestawienia bądź 

dostawienia w terminie 48 godzin od chwili zgłoszenia  we wskazane miejsce pojemników do 

selektywnej zbiórki odpadów (typu „dzwon”). 

27. Wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych 

ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz zakaz 

mieszania ze sobą poszczególnych frakcji zebranych odpadów komunalnych. 

28. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej lub 

elektronicznej w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w 

zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wykonawca odbierający odpady 

komunalne ma obowiązek przyjąć je jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie 

powiadomić o tym Zamawiającego; 

29. Jeżeli Wykonawca będzie posiadał informację o adresach nieruchomości, na których powstają 

odpady komunalne, a które nie są ujęte w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego 

jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie w formie pisemnej lub 

elektronicznej. 

30. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu monitoring bazujący na systemie 

pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i 

odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów - umożliwiający weryfikację 

tych danych.  

31. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Szczytno – załącznik nr 12 do SIWZ. 

32. Wykonawca jest zobowiązany do spełniania wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r., Nr 104, poz. 868 ze zm.). 

33. Wykonawca jest zobowiązany do spełniania wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 r., poz. 122 ze 

zm.). 

34. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przedkładania Zamawiającemu miesięcznych 

raportów zawierających: wykaz nieruchomości, z których zostały odebrane odpady; informacje 

o ilościach odebranych odpadów zmieszanych oraz poszczególnych rodzajach odpadów 

zebranych w sposób selektywny. 

35. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu miesięcznych raportów 

zawierających informacje o ilościach odpadów zebranych w gminnym punkcie PSZOK. 
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36. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu raportów dotyczących ilości, 

rodzajów zebranych po przeprowadzeniu objazdowej zbiórki (odpady wielkogabarytowe, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny). 

37. Do raportów, o których mowa w ust 34-36 Wykonawca jest zobowiązany dołączyć kserokopie 

kart przekazania odpadów potwierdzonych za zgodność z oryginałem. 

38. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu półrocznych sprawozdań 

zawierających informacje o masie odpadów, liczby właścicieli nieruchomości zbierających 

odpady zgodnie z art. 9n 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.) do końca miesiąca po półroczu, którego 

dotyczą według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 

2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych 

nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 934 ze zm.). 

39. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 

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

250 ze zm.), ustawie z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), 

ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1250 

ze zm.). 

40. Zamawiający zaleca zapoznanie się z warunkami terenowymi związanymi z realizacją 

zamówienia. 

41. Wykonawca powinien dostosować wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady 

do parametrów drogi tj. ich szerokości, podłoża oraz gęstość za budowy. Pojazdy powinny być 

zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas 

ich magazynowania, przeładunku i załadunku. Pojazdy należy utrzymywać we właściwym 

stanie technicznym. Powinny być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością 

gwarantującą zapewnienie ich właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz w miesiącu, a 

w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

42.  Osoby, którym wykonawca powierzył wykonywanie następujących czynności: kierowcy 

pojazdów, osoby zajmujące się załadunkiem/rozładunkiem odpadów komunalnych w 

celu realizacji niniejszego zamówienia na rzecz Gminy Szczytno, muszą być zatrudnione 

przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę zawartej zgodnie z kodeksem pracy. 

Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu wykazu osób, które będą 

wykonywać w/w czynności w celu realizacji niniejszej umowy wraz z załączeniem 

dowodów potwierdzających fakt ich zatrudnienia najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej 

umowy. Wykaz osób będzie stanowił załącznik do umowy.  

            Wykonawca na żądanie zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia umów 

o pracę pracowników zatrudnionych przy realizacji niniejszego zamówienia wraz z 

oświadczeniami pracowników wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych ( 

wgląd do ich umów ), w przypadku kontroli spełnienia wymagań określonych w opisie 

przedmiotu zamówienia.  
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              W przypadku ujawnienia w trakcie kontroli niespełnienia wymagań dotyczących 

zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, Zamawiający naliczy kary umowne w 

wysokości 0,1 % wartości brutto umowy wykonania przedmiotu zamówienia, za każdy 

dzień niespełnienia przedmiotowego wymogu przez Wykonawcę. 

 

43. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie ze złożoną ofertą wykazania zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osoby zamieszkałej na terenie gminy Szczytno, która będzie 

brała bezpośredni udział w realizacji zamówienia przez cały okres obowiązywania 

umowy. Fakt zatrudnienia takiej osoby(osób) Wykonawca będzie musiał udowodnić 

najpóźniej w dniu zawarcia umowy z Zamawiającym. Wykaz osób będzie stanowił 

załącznik do umowy.  

 

§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Po podpisaniu umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem zamówienia Zamawiający dostarczy 

Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych umową odbioru odpadów 

oraz miejsc do gromadzenia odpadów. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy i uzgodnień podczas wykonywania przez 

Wykonawcę Harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Szczytno. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do informowania wspólnie z Wykonawcą mieszkańców o 

zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca 

będzie sporządzać harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie po akceptacji publikował 

na stronie internetowej www.ug.szczytno.pl, a Wykonawca w formie wydruku zobowiązany 

będzie do dostarczenia danego harmonogramu właścicielom nieruchomości. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego wypłacania wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do informowania Wykonawcy o ewentualnych zmianach 

mających wpływ na warunki świadczenia usług. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli sposobu wykonywania przez 

Wykonawcę przedmiotu zamówienia. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do aktualizowania list nieruchomości. 

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Łączna kwota wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu wykonania usług objętych niniejszą umową 

wynosi brutto, w tym VAT …………………………..…………………………………………..). 

2. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy.  

3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe w wysokości ....................... brutto 

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

4. Wykonawca wyszczególni na fakturze kwotę należną do zapłaty za odbiór odpadów 

komunalnych z obiektów stanowiących własność gminy Szczytno (cmentarze, świetlice wiejskie, 

przystanki autobusowe, ścieżki rowerowe, place zabaw, boiska sportowe, remizy strażackie). 

http://www.ug.szczytno.pl/
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5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zakres przedmiotowy umowy określony w § 1 umowy. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 3 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność 

Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia. 

7. W przypadku zmiany wysokości stawki VAT za świadczone usługi opisane w § 1 w okresie 

obowiązywania umowy, ustalone w umowie wynagrodzenie netto nie ulega zmianie. 

§ 7 

Rozliczenia 

1. Podstawę do rozliczenia usług i wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie stanowił pisemny 

protokół wykonania usług w okresie rozliczeniowym sporządzony przez Wykonawcę. Wzór 

protokołu wykonania usług stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wynagrodzenie 

Wykonawcy płatne będzie miesięcznie z dołu po zakończeniu danego miesiąca świadczenia 

usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego ww. protokołu i raportów, o których mowa w § 4 ust. 23. 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w ciągu ……………….. dni od dnia jej otrzymania. 

3. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

§ 8 

Kary umowne 

Zamawiający nałoży na Wykonawcę kary umowne w następujących przypadkach i w wysokości: 

1. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w tym odstąpienia z przyczyn 

określonych w § 10 ust 3 - w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego 

w § 6 ust. 1. 

2. W przypadku nie dostarczenia worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - w 

wysokości 2 zł (słownie: dwóch złotych) za każdy niedostarczony worek, 

3. W przypadku nieterminowego odebrania odpadów komunalnych zmieszanych lub selektywnie 

zebranych w wysokości stanowiącej iloczyn 10 zł za każdą nieruchomość, z której nie zostały 

odebrane odpady i ilości dni opóźnienia. 

 

§ 9 

Ubezpieczenie 

Wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia 

potwierdzający, że w okresie wykonywania przedmiotu umowy jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 

nie mniejszą niż 200 000 zł  brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) 

 

§ 10 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli: 
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a) Wykonawca nie rozpoczął wykonania usługi w objętej umową z dniem 1 stycznia 2017 r.; 

b) Wykonawca stracił uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej 

umowy; 

c) Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez 

kolejnych 7 dni kalendarzowych; 

2. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje istotnych 

postanowień umowy bądź nie wypłaca wynagrodzenia za wykonaną usługę. Przed 

wypowiedzeniem Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania zobowiązania 

wyznaczając mu dodatkowy, co najmniej 14 dniowy termin do dokonania płatności 

rozpoczynający się od dnia dostarczenia wezwania. 

3. Za niedotrzymanie istotnych postanowień umowy przez Wykonawcę uważa się: 

a) utratę przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej 

umowy. 

b) nie wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), 

c) gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w stan 

likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym 

przedsiębiorstwem 

d) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte 

postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizacje umowy. 

 

§ 11 

Sprawy nieuregulowane 

W sprawach nieunormowanych umowy zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964r. Kodeks Cywilny, (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze 

zm.). 

§ 12 

Rozstrzygnięcie sporów 

Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, będą rozpatrywane przez 

Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 13 

Egzemplarze 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                      WYKONAWCA 
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                                                                                                                                         Załącznik nr 6  

                                                                                                            
       ……………………………. 
      ( pieczęć adresowa Wykonawcy) 
 
 

 
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień  
 
………………………………………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko osoby upoważnionej-stanowisko) 
 
działając w imieniu i na rzecz………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa firmy) 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  
…………………… 
Oświadczam (-y), że: 

1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d oświadczamy, że nie należymy/należymy do grupy 

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

konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm) o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 

r., poz. 907)   

2. W przypadku przynależności do grupy dołączamy do oferty listę podmiotów należących do 

tej samej grupy kapitałowej  . 

 - niepotrzebne skreślić 
 
 

……….………......,dnia……………                                                                   
 
                                                                                         …………………………………… 
                                                                                                      ( podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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         Załącznik Nr 7 

................................................. 
     ( pieczęć firmowa oferenta ) 
 

Potencjał kadrowy 
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do 
wykonania zamówienia, także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji 
o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 
Lp  
 

Imię i nazwisko Posiadane kwalifikacje / 
uprawnienia 

Zakres powierzonych 
czynności 

Okres zatrudnienia na 
umowę o pracę 

  

 
   

 
 

    

  

 
   

     

  

 
   

 
 

    

  

 
   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
......................................... 
        ( miejscowość , data )                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                               ….....................................       

                                                                     ( podpis osób uprawnionych do  
                                                                                     składania woli w imieniu oferent) 
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                                                                                                       Załącznik Nr 8 do SIWZ 

................................................. 
     ( pieczęć firmowa oferenta ) 
 
 
 

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia, 

 
 

Lp. 
 

Rodzaj pojazdu Charakterystyka pojazdu Podstawa do dysponowania 

 
 

1. 

 
 
 

Marka …………………………………………… 
Typ pojazdu ……………………………………. 
Nr rejestr, ……………………………………….. 
Rok produkcji …………………………………… 
 

 

 
 

2. 

 
 
 

  

 
 

3. 

 
 
 

  

 
 

4. 

 
 
 

  

 
 

5. 

   

 
 

6. 

   

 
7. 
 

   

 
 
8 

   

 
 
9 

   

 
 
 
 
......................................... 
        ( miejscowość , data ) 
 

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

                                                                             ( podpis osób uprawnionych do 
                                                                                     składania woli w imieniu oferent) 

     


