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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo  

zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 
 
Znak sprawy:  RI.271.1.2014/U 
 
Przedmiot zamówienia:  

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy  

na terenie Gminy Skarbimierz”  
 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CPV: 
  
90 51 31 00-7 – Usługi wywozu odpadów pochodzących z 
gospodarstw domowych  
90 51 20 00-9 – Usługi transportu odpadów  
90 50 00 00-2 – Usługi związane z odpadami  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Zatwierdził: 
   Wójt Gminy ………………… 
  

Skarbimierz-Osiedle, dnia 14.05.2014r.  
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1.Nazwa oraz adres Zamawiającego  
Gmina Skarbimierz reprezentowana przez Wójta Gminy Skarbimierz 
Adres:  
Gmina Skarbimierz 
Skarbimierz-Osiedle 
ul. Parkowa 12 
49-318 Skarbimierz  
tel. 0 77 40 46 600  
fax 0 77 40 46 600  
strona internetowa: www.skarbimierz.pl   
e-mail: inwest@skarbimierz.pl, vicewojt@skarbimierz.pl 
   
2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało 
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu  
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.  
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:  
- Biuletyn Zamówień publicznych  
- strona internetowa Zamawiającego – www.skarbimierz.pl   
- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.  
 
3. Opis przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy 
Skarbimierz w okresie od 1 lipca 2014r. do 30 czerwca 2015r. na warunkach określonych 
w załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.  
1. Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych (opróżnianie pojemników z 
odpadów komunalnych i transport tych odpadów do miejsc ich 
zagospodarowania) oraz ich zagospodarowanie (poddanie odzyskowi oraz 
unieszkodliwianiu);  
2. Odbieranie i zagospodarowanie z pojemników zbiorczych odpadów 
pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów z terenów nieruchomości 
zamieszkałych:  
- zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie – 
załącznik nr 1a do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,  
- zgodnie z obowiązująca uchwałą w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu Gminy Skarbimierz i zagospodarowania tych odpadów, w 
zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi – załącznik nr 1b do Szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia,  
2.1. w tym następujących rodzajów odpadów komunalnych:  
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i pozostałości po sortowaniu;  
b) selektywnie zbierane odpady komunalne ze szkła;  
c) selektywnie zbierane odpady komunalne: tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe 
oraz złom, w tym opakowania aluminiowe, papier oraz makulatura;  
d) meble i inne odpady wielkogabarytowych;  
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
f) zużyte opony;  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ „Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia”  

http://www.skarbimierz.pl/
mailto:inwest@skarbimierz.pl
mailto:vicewojt@skarbimierz.pl
http://www.skarbimierz.pl/
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4. Oferty częściowe  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  
 
5. Oferty wariantowe  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
 
6. Termin wykonania zamówienia  
Termin realizacji zamówienia:  
1) od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2014 (okres przygotowawczy), 
2) od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2015 (odbieranie i zagospodarowanie odpadów), 
3) do 31 lipca 2015 (przedstawienie sprawozdania z wykonania usługi) 
 
7. Informacja o podwykonawcach  
Jeżeli Wykonawca zamierza zlecić część usługi podwykonawcom, Zamawiający żąda od 
Wykonawcy wskazania rodzaju powierzonej części zamówienia, oraz podania wartości 
powierzonych części zamówienia.  
Zlecenie przez Wykonawców części usługi podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za wykonanie całości usługi, tj. wykonanych przez siebie i zleconych.  
 
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie  
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:  
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania;  
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty 
obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich 
dokumentów;  
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 
pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 
dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;  
4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może 
przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców.  
 
2. Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy 
zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:  
a) następujące dokumenty i oświadczenia:  
- oferta,  
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.  
b) następujące dokumenty i oświadczenia:  
- oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania ustawy (Załącznik Nr 2 do SIWZ),  
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 3 do SIWZ),  
składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.  

 
9.Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej  
W przypadku złożenia oferty przez podmioty zagraniczne dokumenty, o których mowa w 
rozdziale 10 SIWZ, zastępuje się je odpowiednimi dokumentami – zgodnie z 
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 
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dokumenty mogą być składane / Dz. U. z 2009 r., Nr 226, 1817/, tj. W przypadku wykonawcy 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zamiast dokumentów określonych w rozdziale 11 pkt 2 ppk 2-4 i 6 składa dokumenty lub 
dokument wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że  
-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawionego/nych nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  
-nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymania decyzji właściwego organu - wystawionych nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,  
-nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawionego/nych nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert oraz zamiast 
dokumentu określonego w rozdziale 11 pkt 2 ppk 3 - składa zaświadczenie właściwego 
organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, 
której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. - 
wystawionego/nych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby, lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania , nie wydaje się w/w dokumentów zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania.  
 
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich 
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania 
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy , 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z 
tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich 
zaświadczeń- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem , właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.  

 
10.Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 
zamówienia publicznego  
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w 
złotych polskich [ PLN ]. 
 

11.Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.  
1. Wykonawcy muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 
dotyczące:  
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.  
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają:  
-wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Skarbimierz w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z przepisem art. 9c u.c.p.g.  
-zezwolenie na transport odpadów komunalnych wydane na podstawie przepisu art. 28 ust. 1 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243 ze zm.), 
obejmujące swym zasięgiem co najmniej obszar regionu gospodarki odpadami, do którego 
przynależy Zamawiający, odnoszące się co najmniej do odpadów o następujących kodach: 
200101, 200102, 200108, 200301, 200302, 200307, 200399,  
-zezwolenia na zbieranie odpadów komunalnych wydane na podstawie przepisu art. 28 ust. 
1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243 ze zm.) 
lub odpowiednio na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 
2013r. poz. 21), obowiązujące na terenie Gminy Skarbimierz, odnoszące się co najmniej do 
odpadów o następujących kodach: 200101, 200102, 200108, 200301, 200302, 200307, 
200399.  
-dokument wydany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska potwierdzający – że 
Wykonawca posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny  
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie poprzez złożenie oświadczenia o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz w oparciu o przedstawienie Zamawiającemu stosownych 
dokumentów  
 
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca który wykonał, w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wykonanie lub wykonywanie minimum jednej usługi 
polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych zmieszanych o masie minimum 
1000 ton w czasie świadczenia usługi nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy.  
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie poprzez złożenie oświadczenia o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz w oparciu o dotychczasowe realizowane zamówienia.  
 
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają co najmniej:  
-dwa pojazdy typu śmieciarka przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów 
komunalnych,  
-jeden pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z 
pojemników zbiorczych.  
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie poprzez złożenie oświadczenia o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz w oparciu o złożenia druku zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ  
 
d) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
Weryfikacja spełnienia warunku dokonywana będzie poprzez złożenie oświadczenia o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz wykazu pracowników zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.  

 
e) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  



RI.271.1.2014/U              Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

 

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o przedstawienie 
Zamawiającemu stosownego dokumentu potwierdzającego, że: Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset 
tysięcy złotych).  
2. Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie 
spełnia/nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty 
dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w 
niniejszej SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że 
Wykonawca spełnił wymagane warunki.  
3. Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, 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, przedstawiając w tym 
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  
 

12.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w 
niniejszym postępowaniu  
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
Rozdziale 11 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i 
dokumenty:  
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,  
2) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia,  
3) wykaz głównych wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,  
4) dowodu potwierdzającego, że usługi przedstawione na potwierdzenie spełnienia warunku 
opisanego w rozdziale 11 SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie;  
5) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  
6) wykaz pojazdów wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami 
sporządzony oraz informacją o numerach rejestracyjnych pojazdów według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ;  
7) 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 o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: 
pięćset tysięcy złotych).  
8) W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla 
należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty 
dotyczące:  
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia;  
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;  
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  
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2. W celu wykazania braku podstawa do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.  

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg zał. nr 3 do niniejszej SIWZ  

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

3) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert.  

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  
3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 
przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 
lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub 
którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że 
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 przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 
wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 
składania ofert.  
4. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że nie należy 
do grupy kapitałowej,  
5. Dodatkowo Wykonawcy są zobowiązani do dołączenia do oferty:  
a) wypełnionego formularza ofertowego wg załącznika Nr 2 do niniejszej SIWZ  
b) pełnomocnictwa do podpisania oferty (w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje 
Pełnomocnik)  
c) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do 
wykonania zamówienia – tylko w przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie nie dysponuje 
osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  
d) wykazu podwykonawców (jeżeli dotyczy)  
 

13.Wymagania dotyczące wadium  
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 
wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).  
2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 
ustawy, tj.:  
1)pieniądzu,  
2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  
3)gwarancjach bankowych,  
4)gwarancjach ubezpieczeniowych,  
5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 
2007r. Nr 42, poz. 275).  



RI.271.1.2014/U              Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

 

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania 
ofert czyli przed godz. 10:00 dnia 26.05.2014r.  
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:  
Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004 
5. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez wykonawcę 
tzn.: 
a) oryginał, lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu lub inny 
dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, 
poz. 665 ze zm.) potwierdzający przelew kwoty wadium na konto Zamawiającego; 
b) oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium.  
6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje 
wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.  
7. Gwarancja wadialna musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) 
przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego 
identyfikacje np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i 
nazwiska).  
8. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2 muszą zachować ważność przez cały okres 
związania ofertą.  
9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza.  
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.  
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert.  
12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
zamawiającego.  
13. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz 
zamawiającego, jeżeli:  
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,  
- odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.  
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów, oświadczeń lub 
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.  
 

14.Termin związania ofertą  
1.Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.  
2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
3.Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza.  
4.Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 
terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.  
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15.Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, a 
także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami  
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przekazywane będą w formie  
-pisemnej,  
-faksem na nr 77 40 46 600, 
-elektronicznej na konto e-mail: inwest@skarbimierz.pl, vicewojt@skarbimierz.pl.   
3. Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1 pkt 3 
ustawy, chyba, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert.  
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem 
terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym 
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – www.skarbimierz.pl. 
5. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny 
będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, na stronie internetowej.  
6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  
- Grażyna Muszańska – tel. 77 40 46 600 wew.221 
- Jacek Monkiewicz – tel. 77 40 46 600 wew.221 
 

16.Opis sposobu przygotowania ofert  
1. Zapakowanie i adresowanie oferty:  
 
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 
zaadresowanym i opisanym:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Podpisy:  
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:  
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie 
prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w 
ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,  
2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez 
osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.  

Nadawca:  
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).  
 

Adresat: 
Urząd Gminy Skarbimierz 

Skarbimierz-Osiedle 
ul. Parkowa 12 

49-318 Skarbimierz 
 
 

OFERTA NA 
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Skarbimierz” 
 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 
przed godz.10:15 dn. 26.05.2014r. 

 

mailto:inwest@skarbimierz.pl
mailto:vicewojt@skarbimierz.pl
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3. Forma dokumentów i oświadczeń:  
1) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika,  
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku 
podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, 
poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty,  
3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy 
dołączyć tłumaczenie na język polski.  
4. Tajemnica przedsiębiorstwa:  
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być 
oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się 
umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),  
2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich 
odtajnienie.  
5. Informacje pozostałe:  
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,  
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych 
w niniejszej SIWZ,  
3) Oferta musi być sporządzona:  
a) w języku polskim,  
b) w formie pisemnej.  
6. Zaleca się, aby:  
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) 
były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą 
Pełnomocnictwo,  
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona 
kolejnymi numerami,  
c) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa 
może stanowić odrębną część oferty),  
d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji  
7. Zmiana / wycofanie oferty:  
a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić lub wycofać ofertę,  
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, 
przed upływem terminu składania ofert,  
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ 
oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,  
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby 
podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.  
8. Zwrot oferty.  
Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie.  

 
17.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Skarbimierz, Skarbimierz-
Osiedle, ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz, pokój nr 15 (sekretariat) w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 26.05.2014 do godz. 10:00. 
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina 
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką kurierską lub pocztową. 
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.  
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3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Skarbimierz, Skarbimierz-Osiedle, ul. Parkowa 
12, pokój nr 7 w dniu 26.05.2014 roku, o godz. 10:15. Wykonawcy mogą być obecni przy 
otwieraniu ofert.  
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.  
5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków 
gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.  
6. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy 
nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.  
 

18.Opis sposobu obliczania ceny oferty  
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe 
za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z 
dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).  
2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszelkie koszty związane z realizacją 
zadania, jak również w niej nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania, jakie poniesie 
wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.  
3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 
do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
4. Zamawiający przyjmuje, że obliczona cena ryczałtowa obejmuje wszystkie czynności oraz 
zakres podany w SIWZ, jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, natomiast                        
w przypadku rozbieżności w podaniu ceny, Zamawiający uzna za obowiązującą podaną 
słownie w ofercie cenę brutto. 
 

19.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
a) zostaną złożone przez wykonawców, nie wykluczonych przez Zamawiającego                    
z niniejszego postępowania; 
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 
CENA 100% 
a) w zakresie kryterium cenowego oferta może uzyskać od oceniającego członka Komisji 
100 punktów. 
b) ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: 
Wg kryterium ceny: 
 
           najniższa cena spośród ofert ważnych 
wo = ------------------------------------------------------     X 100 pkt 
                      cena oferty badanej 
 
wo – oferta najkorzystniejsza 
 
c) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą 
liczbę punktów. 
3) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ                   
i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru. 
4) Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli oferty 
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do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, przy czym wykonawcy składając 
oferty dodatkowe nie mogą zaoferować w nich cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
uprzednio ofertach.  
Cena oferty wynika ze sposobu obliczenia ceny podanego w pkt 18 niniejszej SIWZ. 
 

20.Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób 
określony w art. 94 ustawy.  

 
21.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez 
Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.  
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w 
art. 148 ust. 1 ustawy.  
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy.  
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.  
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  
Bank Spółdzielczy Grodków –Łosiów nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 00047.  
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może 
zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.  
8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 
22.Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego  
1. Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w niniejszej SIWZ  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy (w 
tym terminu) w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany, tj.  
-zmiany osób reprezentujących, w przypadku zmian organizacyjnych,  
-gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie, technologii lub innych zmian 
wykonania przedmiotu umowy wynikających ze zmian przepisów prawa w tym ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w Gminach;  
-zmiany treści umowy związanej ze zmianą podatku VAT;  
Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.  

 
23.Inne informacje  
Nie przewiduje się:  
1) zawarcia umowy ramowej,  
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,  
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  
 

24.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia.  
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów 
wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w Dziale VI ustawy. 
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25.Załączniki do SIWZ  
Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy  
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie 
art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych  
Załącznik Nr 5 - Wykaz wykonanych w usług  
Załącznik Nr 6 - Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca  
Załącznik Nr 7 - Oświadczenie wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w 
wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,  
Załącznik Nr 8 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy 
kapitałowej,  
Załącznik Nr 9 - Wykaz sprzętu koniecznego do wykonania zamówienia  
Załącznik Nr 10 - Projekt umowy 


