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1. Informacje wprowadzające/ dane adresowe zamawiającego / podstawy prawne działania 

1.1 Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), przepisów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

1.2 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – 

 § 1 ust 2 lit. a  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot  

wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 

ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej1)(Dz. U. nr 11 z dnia 28 grudnia 2011 r.) 

1.3 Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1.4.1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich  

te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., nr 226, poz. 1817),  

1.4.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia 

wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1649), 

1.4.3. Ustawa  z dnia 01.01.2010 r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r., 

nr 153 poz.  1503 z późn. zm.), 

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

U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami), 

1.4.5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach   (Dz. U. z 2013 r.  poz. 21  ze 

zmianami), 

1.4.6. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2008 roku 

nr 25 poz. 150 ze zmianami), 

1.4.7. Rozporządzenia Ministra Środowiska do Ustawy z dnia 13 września 1996 r.                 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , 

1.4.8. oraz akty prawa miejscowego 

1.5. Dane Zamawiającego: 

Konto bankowe:  Bank Spółdzielczy Rososzyca  

Nr konta bankowego: 16 8431 0008 0100 0130 2000 0001 

NIP: 622-17-53-422 

Dokładny adres do korespondencji:  Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice 

Tel. 62 739 60 76  

Faks: 62 739 64 56  

Strona internetowa: www.sieroszewice.pl  

E-mail: sieroszewice@sieroszewice.pl 

 

  

http://www.sieroszewice.pl/
mailto:sieroszewice@sieroszewice.pl
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Przedmiot zamówienia  

 

Zadanie nr 1 
2.1. Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów 

komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

Gminy Sieroszewice .  

2.2. Odpady będą odbierane z terenu gminy zgodnie z załączonym wykazem nieruchomości. 

2.3. Ogólny  wykaz nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Sieroszewice co 

stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

2.4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie: 

 

2.4.1. Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01. 

2.4.2. Segregowanych odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje: 

a) Zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06 (papier, metal, tworzywa 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe); 

b) Opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07; 

c) Opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02; 

d) Zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34. 

2.4.3. Przeterminowanych leków o kodzie 20 01 32 z aptek – szczegółowy wykaz aptek 

stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 

2.4.4. Zużytych baterii o kodzie 20 01 34 z placówek oświatowych i instytucji pożytku 

publicznego – szczegółowy wykaz placówek stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

2.5.  Odpady komunalne będą odbierane z następujących pojemników: 

2.5.1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

a) w zabudowie jednorodzinnej – pojemniki o pojemności  od 0,12 m³ (120 l) 

zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku, 

b) w zabudowie wielorodzinnej – pojemniki o pojemności od 0,12 m³  (120 l)             

-1,1 m³  zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku, 

c) w obiektach użyteczności publicznej – pojemniki o pojemności  od 0,12 m³      

(120 l) zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku, 

2.5.2. Segregowane odpady komunalne: 

a) w zabudowie jednorodzinnej – pojemniki o pojemności od 0,12 m³  (120 l) lub 

worki ,   

b) w zabudowie wielorodzinnej – pojemniki o pojemności od 0,12 m³  (120 l) do 

1,1m3 lub worki 

c) w obiektach użyteczności publicznej – pojemniki o pojemności od 0,12 m³  (120 l) 

zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku. 

2.6. Odpady komunalne, będą odbierane z pojemników lub worków wyłącznie do tego celu 

przeznaczonych, w kolorze zgodnym  z  regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Sieroszewice. 

a) z przeznaczeniem na odpady suche, 

b) z przeznaczeniem na szkło, 

c) z przeznaczeniem na zużyte baterie, 

d) z przeznaczeniem na szkło bezbarwne - pojemniki w gniazdach ogólnodostępnych 

2 komplety w Zespole Szkół Sieroszewice i Zespole Szkół Wielowieś  

e) pojemnik z siatki - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne - pojemniki w 

gniazdach ogólnodostępnych, 

f) innym niż wymienione - z przeznaczeniem na odpady komunalne zmieszane 

 

2.7.  Zamawiający zastrzega, iż objęcie wszystkich mieszkańców nieruchomości systemem odbioru 

odpadów komunalnych powinno nastąpić najpóźniej w terminie 30 dni od momentu zawarcia 

umowy. 
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2.8.  Dane przedstawione w Załączniku nr 1 do SIWZ nie są zależne od Zamawiającego. Podane 

ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego 

uwzględniając powstawanie nowych nieruchomości oraz migracje ludności. 

Informacje podane  w Załączniku nr 1 będą aktualizowane przez Zamawiającego do 15-go dnia 

każdego miesiąca. 

 

2.9. Odpady komunalne będą odbierane z następującą częstotliwością zgodną z Regulaminem 

utrzymania czystości i porządku: 

2.9.1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

a) Zabudowa jednorodzinna – 1 raz w miesiącu, 

b) Zabudowa wielorodzinna – 1 raz w miesiącu 

2.9.2. Segregowane odpady komunalne: 

a) Surowce suche – 1 raz w miesiącu, 

b) Opakowania szklane – co dwa miesiące 

c) Tworzywa sztuczne – co dwa miesiące 

d) Opakowania szklane w gniazdach ogólnodostępnych – 1 raz w miesiącu, (2 

gniazda) 

e) Opakowania z tworzyw sztucznych w gniazdach ogólnodostępnych – 1 raz 

w miesiącu. (2 gniazda) 

f) Odpady zmieszane z odpadów ulicznych 2 razy w miesiącu.  

2.10. Szacowana ilość odpadów do odbioru w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: 

 

L.p. Rodzaj odpadu Kod odpadu 

Miesięczna 

ilość 

odpadów [t] 

Łączna 

ilość 

odpadów 

[Ton] 

1. 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
20 03 01       125      3000 

2. 
Niesegregowane zmieszane odpady 

opakowaniowe 
15 01 06        5                      120 

3. Opakowania ze szkła 15 01 07        10,5        250 

4. Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02          4,2         100 

 

 

Zadanie nr 2 

2.11. Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów 

komunalnych gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

2.12. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów: 

a) Przeterminowanych leków o kodzie 20 01 32, 

b) Chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) o kodach 20 01 13*, 20 01 

14*,  20 01  15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*, 

c) Zużytych baterii i akumulatorów o kodzie 20 01 34, 

d) Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 23, 20 01 35*, 

20 01 36, 

e) Odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07, 

f) Odpadów budowlano – rozbiórkowych o kodach z grupy zgodnie z regulaminem, 

g) Zużytych opon o kodzie 16 01 03, 

h) Opakowań ze szkła o kodzie 15 01 07, 

i) Opakowań z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02, 

j) Opakowań z papieru i tektury o kodzie 15 01 01. 

k) Odpady z koszy ulicznych 20 03 01 
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2.13. Wykonawca wyposaży Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  w pojemniki 

do gromadzenia odpadów : 

a) Przeterminowane leki – pojemnik o pojemności 240 l,  

b) Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) – wyznaczone miejsce          

do magazynowania odpadów lub kontener, 

c) Zużyte baterie i akumulatory – pojemnik o pojemności 120 l, 

d) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – wyznaczone miejsce                            

do magazynowania odpadów lub kontener, 

e) Odpady wielkogabarytowe – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub 

kontener, 

f) Odpady budowlano – rozbiórkowe – kontener od 5,5 m
3
, 

g) Zużyte opony – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener, 

h) Opakowania ze szkła – pojemnik o pojemności 1,5 m
3
 (typ IGLOO), 

i) Opakowania z tworzyw sztucznych – pojemnik o pojemności 2,5 m
3
 (typ 

SIATKA), 

j) Opakowania z papieru i tektury – pojemnik o pojemności 1,1 m
3
. 

 

2.14. Odpady wymienione w pkt. 2.13. będą odbierane z częstotliwością wynikającą z potrzeb z 

uwzględnieniem stopnia zapełnienia pojemnika. 

2.15. Szacowana ilość odpadów do odbioru w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: 

 

L.p. Rodzaj odpadu Kod odpadu 

Miesięczna 

ilość 

odpadów 

[Mg] 

Łączna 

ilość 

odpadów 

[Mg] 

1. Przeterminowane leki 20 01 32         0,01        0,2 

2. Chemikalia 

20 01 13*, 20 01 14*,  

20 01  15*, 20 01 19*, 

20 01 27*, 20 01 29* 

        0,1        1,0 

3. Zużyte baterie i akumulatory 20 01 34        0,08       1,5 

4. 
Zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny 

20 01 23, 20 01 35*, 

20 01 36 
        0,2       10 

5. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07         3       60 

6. Odpady budowlano – rozbiórkowe grupa 17         3       ? 

7. Zużyte opony 16 01 03       0,6      15 

8. Opakowania z papieru i tektury 15 01 01        0,2      3 

 

 

Zadanie nr 3 

2.16. Przedmiotem Zamówienia jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, pochodzących 

z gospodarstw domowych polegająca na przejeździe i załadunku odpadów zgodnie 

z harmonogramem. 

2.17. Zadanie polega na: 

a) zebraniu wystawionych następujących rodzajów odpadów: 

- 20 03 07  – Odpady wielkogabarytowe 

(wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy  stolarki, okna, dywany, wykładziny) 

- 20 01 40  – Metale (złom) 

- 20 01 35 * - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory) 
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- 20 01 36  - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  

(pralki, radia, drukarki, odkurzacze) 

- 20 01 23 * - Urządzenia zawierające freony (lodówki) 

- 16 01 03  - Zużyte opony (do rozmiaru 1250x400) 

- 20 01 33 * - Baterie i akumulatory 

- 20 02 01  - Odpady ulegające biodegradacji (powiązane gałęzie, listwy 

drewniane) 

b) załadunku na środek transportu  

c) zagospodarowaniu odebranych odpadów 

d) posprzątaniu miejsc, z których odbierane są wystawione odpady. 

2.18. Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty 

gospodarcze.  

2.19. Odpady wielkogabarytowe w ramach zbiórki objazdowej będą odbierane z częstotliwością 

zgodną z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. 

2.20. Termin odbioru odpadów wielkogabarytowych zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą na 3 miesiące przed planowaną zbiórką. 

2.21. Wykonawca przedłoży harmonogram odbioru odpadów w terminie 30 dni przed rozpoczęciem 

zbiórki. 

2.22. Wykonawca dostarczy do wskazanych gospodarstw domowych po dwa worki lub 2 pojemniki 

na odpady zbierane selektywnie. Worki  i pojemniki winny posiadać logo firmy lub kod 

kreskowy. 

 

Informacje dodatkowe:                                                            
2.23. Mapa topograficzna gminy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 

2.24. Łączna liczba mieszkańców gminy Sieroszewice  wynosi  9.778 

2.25. Szacunkowa liczba gospodarstw domowych wynosi  2.151 

2.26. Masa odpadów komunalnych odebranych w latach 2011-2012 z podziałem na poszczególne 

frakcje: 

 

L.p. Rodzaj odpadu 2011 rok w tonach 2012 rok w tonach 

1. Zmieszane odpady komunalne 605 780 

2. Surowce suche 25 32 

3. Opakowania szklane 65 11  

4. Opakowania z tworzyw sztucznych 21 24  

5. Odpady wielkogabarytowe 10 15 

6. Przeterminowane leki 0 0 

7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 10 15 

8. Zużyte baterie i akumulatory 0,4 0,4 

9. Zużyte opony 0 0 

10. Inne odpady nie ulegające biodegradacji 20 20 

 

2.27. Długość dróg przebiegających przez gminę: 

a) drogi bitumiczne -  58 km 

b) drogi gruntowe -     97 km 

 

2.28. Obowiązki Wykonawcy 

2.28.1. Prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w tym zakresie.  

2.28.2. Przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych 

do składowania do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

właściwej dla regionu  IX  lub, w szczególnych przypadkach, do instalacji 

przewidzianej do zastępczej obsługi regionu zgodnie z uchwałą nr 440 z 27.08.2012              

w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego  
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2.28.3. Przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku     

i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa     

w art. 7 Ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach.(Dz. U. z 2013r. poz. 21). 

2.28.4. Uzyskanie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania w poszczególnych latach zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska  w sprawie poziomów ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 

oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów z dn. 25.05.2012 r. 

(Dz. U. 2012, poz. 676). 

2.28.5. Uzyskanie: 

a)  poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

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

b) poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

w poszczególnych latach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych z dn. 29.05.2012 r. (Dz. U. 2012, 

poz. 645).  

2.28.6. Kontrolowanie właścicieli nieruchomości pod kątem wypełniania obowiązku             

w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz niezwłoczne 

informowanie Zamawiającego o przypadkach niedopełnienia przez właścicieli 

nieruchomości w/w obowiązku. 

W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji Wykonawca sporządza protokół wraz z 

dokumentacją fotograficzną, które stanowią dowód nie wywiązania się właściciela 

nieruchomości z obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki i przekazuje je 

Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od momentu stwierdzenia naruszenia zasad 

selektywnej zbiórki odpadów. 

2.28.7. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi),        

gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru 

odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą    

i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia 

odpadów przez właścicieli nieruchomości oraz innych terminów ich odbioru. 

2.28.8. Odbiór odpadów tylko z pojemników wystawionych przez właściciela nieruchomości 

na zewnątrz posesji, do utwardzonej drogi dojazdowej lub ustawionych w pergolach 

śmietnikowych, do których zapewniony jest swobodny dojazd. Niespełnienie tego 

warunku przez właściciela nieruchomości będzie skutkowało nieodebraniem 

odpadów. 

Wykonujący usługę nie mają prawa wstępu na teren posesji.   

2.28.9. Odbiór odpadów wielkogabarytowych wystawionych przez właściciela nieruchomości 

przed posesję w wyznaczonym dniu określonym w harmonogramie. 

 

 

2.29. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych. 

2.30. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

3. Termin realizacji zamówienia: od 01.07.2013 r. do 30.06.2015 r.  

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

warunków. 

4.1. Warunki udziału w postępowaniu: 

4.1.1. O udzielenie niniejszego Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp, dotyczące: 

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli przedstawi: 
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a)  wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami Ustawy 

z dn. 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. 

U. z 2012 r., poz. 391), 

b) aktualne zezwolenie na transport, odzysk bądź unieszkodliwienie odpadów 

komunalnych zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2013 roku  poz. 21 ze zmianami). 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,   

że wykonał/wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie          

co najmniej 1 usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych 

z nieruchomości w ilości nie mniejszej niż 5.000  Mg (w skali roku) lub na kwotę 

brutto nie mniejszą niż  700.000  zł. (w skali roku) 

3) Dysponowania potencjałem technicznym: Zamawiający uzna powyższy warunek 

za spełniony jeżeli Wykonawca: 

a) będzie dysponował na czas realizacji zadania: 

- co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych 

odpadów komunalnych, 

- co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych, 

- co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji 

kompaktującej. 

- pojazdami trwale i czytelnie oznakowanymi w widocznym miejscu nazwą 

firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 

- pojazdami wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie 

pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, 

przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach 

postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów.  

b) posiada bazę magazynowo – transportową: 

- usytuowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady lub w odległości nie 

większej niż 60 km od granicy tej gminy, 

- usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny, 

- wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, 

zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, 

- wyposażaną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów 

z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń 

do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, 

- wyposażaną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku 

gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, 

- wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód 

opadowych i ścieków przemysłowych, 

- wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające 

liczbie zatrudnionych osób, 

- na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz 

miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów. 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 11.01.2013 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości. 

 

UWAGA: 

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził spełnianie warunków 

określonych w w/w Rozporządzeniu na dzień składania ofert lub najpóźniej do dn. 

08.05.2013 r. (termin wynikający z w/w Rozporządzenia). 
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 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji zgodności ze stanem 

faktycznym treści oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie 

spełniania warunku dotyczącego dysponowania potencjałem technicznym. 

Weryfikacja nastąpi przed wyborem najkorzystniejszej oferty. W przypadku 

stwierdzenia naruszenia prawdziwości złożonych oświadczeń Zamawiający skorzysta 

z uprawnienia wynikającego z art. 24 ust. 2 pkt. 3 lub 4 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia przetargu do momentu 

uzyskania potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu jednak nie 

później niż do dn. 08.05.2013 r. 

 

4) Osoby zdolne do wykonania Zamówienia: 

     Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,   

że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

     Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. 

5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże 

posiadanie ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 

minimum 500.000 zł 

4.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

       Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ppkt. 4.1.1.                

na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków  w postępowaniu      

i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego 

wymienionych w pkt. 5 SIWZ. 

4.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie 

Wykonawca spełnia/nie spełnia poszczególne warunki i będzie oparta na informacjach 

zawartych w dokumentach złożonych przez Wykonawcę. 

4.4.  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 

przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu i wymagań określonych przez Zamawiającego lub którzy nie złożyli 

pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia                    

i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia      

w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu oraz spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego, nie 

później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

4.5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 

5. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie winni złożyć Wykonawcy wraz z ofertą. 

5.1. W celu wskazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda złożenia 

następujących dokumentów:  

5.1.1. Formularz ofertowy (załącznik nr  5 do SIWZ), 

5.1.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (zgodnie z art. 44 ustawy Pzp) – załącznik nr  7  do SIWZ, 

5.1.3. Wpis do rejestru działalności regulowanej, 
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5.1.4. Decyzja na transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów, 

5.1.5. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych co najmniej  3  usług tożsamych z przedmiotem zamówienia              

w zakresie niezbędnym do wykonania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia    

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków   

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

jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania        

i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie (referencje).  

5.1.6. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

Wykonawcy w celu realizacji Zamówienia wraz z informacją o podstawie 

dysponowania tymi zasobami. 

5.1.7. Oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień. 

5.1.8. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,                  

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia. 

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

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający 

żąda złożenia następujących dokumentów:  

5.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, (zał. nr 8 do SIWZ),  

5.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu        

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie        

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,  

5.2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, potwierdzającego, 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- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu      

o udzielenie zamówienia albo składania ofert,  

5.2.4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert,  

5.2.5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert.  

5.2.6. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert.  

5.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 

dokumentów złożonych wraz z ofertą pełnomocnictwo winno zawierać zakres i zostać 

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być 

złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.  

5.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:  

5.4.1. punkcie 5 ppkt.5.2.2., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,              

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego 
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likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed terminem składania ofert, 

5.4.2. punkcie 5 ppkt.5.2.3., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,             

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega            

z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu 

– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składnia ofert,  

5.4.3. punkcie 5 ppkt.5.2.4. oraz 5.2.6., składa zaświadczenie właściwego organu sądowego 

lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty 

dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4 - 8 oraz 10-11 ustawy Pzp, 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,  

5.4.4. punkcie 5 ppkt.5.2.5., składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu 

ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

terminem składania ofert.  

 

6. Opis sposobu przygotowania oferty. 

Przygotowanie oferty: 

Wykonawca może złożyć jedną ofertę w formie pisemnej w języku polskim , pismem czytelnym. 

Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu 

osób uprawnionych do reprezentowania firmy zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego 

pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, 

oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej SIWZ. Dokumenty 

winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami  

(załącznikami ), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie 

muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby / osób podpisujących ofertę. 

Wszystkie strony oferty winny być spięte w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji 

zawartości oferty. 

 

7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  
7.1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych dokumentów: 

 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie . Pisma do Zamawiającego należy kierować na adres podany w pkt. 1.5. 

niniejszej SIWZ. 

 

7.2. Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami : 

 - za pomocą faksu nr 62 739 64 56  

 - drogą elektroniczną – adres poczty e-mail  sieroszewice@sieroszewice.pl  

W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić 

o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszej Specyfikacji 

sposobów. 

 

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

Jerzy Kucharski – Inspektor ds. ochr. środowiska  - w sprawach  merytorycznych  

Jacek Sas – Kierownik Ref. Inwestycji – w sprawach proceduralnych 

kontakt  fax – 62 739 64 56, e-mail sieroszewice@sieroszewice.pl 

  

mailto:sieroszewice@sieroszewice.pl
mailto:sieroszewice@sieroszewice.pl
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9. Wyjaśnienie treści SIWZ. 

9.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 

dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert.  

9.2.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie składania wniosku, o którym 

mowa w pkt. 9.1. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień, 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

9.3.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt. 9.1. 

9.4. Treść zapytań wraz z  wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana 

na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 

9.5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji wyjaśnień czy odpowiedzi 

na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy 

pisemnej postępowania. 

9.6. Zamawiający wymaga, aby pytania zadawane przez Wykonawcę do przedmiotowego 

postępowania były podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 

9.7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

 

10. Modyfikacja treści SIWZ. 

10.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść SIWZ. 

10.2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym 

zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ 

oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej. 

10.3. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów jak 

również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ 

i będą wiążące przy składaniu ofert.  

10.4.  Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 

przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie na internetowej, jeżeli SIWZ jest 

udostępniana na stronie internetowej.   

10.5. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia. 

Zamawiający przekazuje UPUE ogłoszenie  o zmianie ogłoszenia zamieszczonego na stronie 

określonej dyrektywą, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na 

wprowadzenie zmiany w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w artykule 

12a ust. 1 lub 2 Ustawy Pzp.  

10.6.   Niezwłocznie po zamieszczeniu w UPUE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego 

na stronie określonej dyrektyą Zamawiający zamieści informację na stronie internetowej. 

 

11. Wymagania dotyczące Wadium 

11.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie do   dnia składania ofert do 

godz.: 10:00 
11.2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w kwocie   10.000 zł słownie : 

dziesięć tysięcy złotych   

11.3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie , wymienionej poniżej formie: 

11.3.1. w pieniądzu,  przelewem na rachunek bankowy nr  16 8431 0008 0100 0130 2000 

0001 z adnotacją „Wadium – odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu gminy Sieroszewice w latach  2013 – 2015 ” 

11.3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem 

pieniężnym. 
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11.3.3. w gwarancjach bankowych 

11.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych 

11.4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin 

uznania na rachunku zamawiającego. 

11.5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania art.45 i 46 Ustawy Pzp. 

11.6. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z form wadium określonych 

w niniejszej specyfikacji Wykonawca zostanie wykluczony z udziału 

w postępowaniu a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 

 
12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

12.1. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości  5%  ceny brutto przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie to może być 

wniesione w jednej lub kilku formach jak w art. 148 ust.1 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych ( Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami ). 

12.2.  Po wykonaniu umowy zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy według zasad 

przewidzianych w art. 151 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, t.j. w terminie 30 dni 

od dnia wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane. 

12.3. Jeżeli o udzielenie zamówienia publicznego ubiegają się Wykonawcy występujący 

wspólnie ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

12.4. Jeżeli wyłoniony Wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że 

zachodzi jedna z przesłanek do unieważnienia postępowania. 

12.5. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania 

Prawa Zamówień Publicznych zawarte w art. od 147 do 151. 

 
13. Termin związania z ofertą  

Wykonawcy będą związani z ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania z ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 9 SIWZ. 

 
14. Miejsce i termin składania ofert. 

14.1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia 07.06.2013r.  do godz. 10.00  

i zaadresować : 

 

Gmina Sieroszewice  Adres 63-405 Sieroszewice ul. Ostrowska 65  Pokój nr 10 

 

14.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

Zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

 

15. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2013r. o godz 10:00 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 20 

 

 

16. Opis sposobu wskazania ceny w ofercie. 

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania , musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem  

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  
Cena za oferowany przedmiot zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości 

ceny. 

Cena za wykonaną usługę w wartości netto nie ulegnie zmianie przez okres ważności oferty 

(związania z ofertą). 
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Cena może ulec  zmianie tylko w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku  VAT. Rozliczenia 

z Wykonawcą będą prowadzone tylko w PLN. 

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp) 

oraz ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3. 

Jeżeli w załączonych do oferty do oferty dokumentach podane będą wartości w innej walucie niż PLN, 

będą one przeliczane na PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego danej waluty z 

daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu 

dotyczącego postępowania. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Narodowy Bank Polski nie ogłasza średniego kursu danej 

waluty, za podstawę przeliczania przyjmuję się średni kurs danej waluty ogłoszony przez NBP 

ostatniego dnia przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej 

 

17. Kryteria oceny i sposób oceny ofert. 

17.1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego 

rozpatrywania, jeżeli: 

17.1.1. oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą 

specyfikacją oraz ustawą Prawo zamówień publicznych. 

17.1.2. z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki 

formalne określone niniejszą Specyfikacją, 

17.1.3. złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione, 

17.1.4. oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, 

17.1.5. wniesiono poprawnie wadium, 

17.1.6. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 

 

17.2. Kryterium wyboru oferty: 

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami: 

Cena: 100 % 

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 punktów. Pozostali otrzymają 

liczbę punktów według wzoru:  

 

Ocena punktowa = (cena minimalna/cena badana) * 100 punktów 
 

18. Warunki uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

SIWZ można otrzymać w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

19. Wybór oferty, ogłoszenie wyników przetargu i zawarcie umowy. 
19.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający zawrze umowę z 

wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.1 i 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.  

19.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki powodujące unieważnienie postępowania. 

19.3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

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

wiadomości o powyższych okolicznościach. 

19.4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy również w następujących 

sytuacjach: 

19.4.1. została rozwiązana firma Wykonawcy, 

19.4.2. został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
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19.4.3. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez podania 

uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego 

na piśmie,  

19.5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem  

nieważności. 
 

20. Warunki płatności. 

Płatności następować będą przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania faktury w wersji papierowej przez Zamawiającego.  

 

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

21.1. Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie Prawo zamówień 

publicznych, przepisach wykonawczych do ustawy jak też niniejszej SIWZ przysługują 

środki odwoławcze przewidziane cytowaną wyżej ustawą. 

21.2. Szczegółowe informacje dotyczące odwołań znajdują się w dziale VI rozdział 1- 3 ustawy 

z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r, Nr 113, poz. 759 

z póź. zm.) 

 

22. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisy kodeksu 

cywilnego.   

 

Wykaz załączników do SIWZ: 

 

Nr 1 – ogólny  wykaz nieruchomości 

Nr 2 – Mapa topograficzna gminy 

Nr 3 – Wykaz lokalizacji pojemników na leki w aptekach 

Nr 4 – Wykaz lokalizacji pojemników na baterie 

Nr 5 – Formularz ofertowy 

Nr 6 – Projekt umowy 

Nr 7 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Nr 8 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Nr 9 – Wykaz wykonanych usług 

Nr 10 – Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 

Nr 11 – Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień 

Nr 12 – Oświadczenie dotyczące ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów. 

Nr 13 – Oświadczenie o podwykonawcach 

Nr 14 – Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieroszewice 
 

 

 

 

 

…………………………………….. 
                                                                                                                                                                Podpis Kierownika Jednostki 


