
Gmina W chock

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Post powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o warto ci szacunkowej poni ej progów ustalonych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie  publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó n. zm.) zwanej dalej „ustaw ”

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE
ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZ CYCH

Z NIERUCHOMO CI ZAMIESZKA YCH NA TERENIE
GMINY W CHOCK

W LATACH 01.01.2015 – 31.12.2016

Nazwa Zamawiaj cego: GMINA W CHOCK

Adres: ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock

Wszelk  korespondencj  zwi zan  z niniejszym post powaniem nale y kierowa  na
powy szy adres

   Zatwierdzam:

      Burmistrz Miasta i Gminy W chock
  Jaros aw Samela

chock, dnia 16.10.2014 r.
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Rozdzia  1.  Nazwa i adres Zamawiaj cego:
Nazwa Zamawiaj cego: Gmina chock
Adres Zamawiaj cego: ul. Wielkowiejska 1
Kod Miejscowo : 27-215 W chock
Telefon: 41 27 36 130
Faks: 41 27 36 159
Adres bip: gmina.wachock.sisco.info
Godziny urz dowania: poniedzia ek – pi tek 745 - 1545

Rozdzia  2. Tryb udzielenia zamówienia
1. Post powanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówie  publicznych (t.j. Dz.U z 2013 r., poz. 907 z pó n. zm.) i aktów
wykonawczych do ww. ustawy, w zwi zku z ustaw  z dnia 13 wrze nia 1996 r.
o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z pó n. zm.).

2. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz
art. 39-46 Prawa zamówie  publicznych.

3. SIWZ wraz z za cznikami udost pniona jest na stronie bip Zamawiaj cego:
gmina.wachock.sisco.info oraz w siedzibie Zamawiaj cego – Urz d Miasta i Gminy
w W chocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock, pokój nr 2.

Rozdzia  3. Opis przedmiotu zamówienia
1. Kody i nazwy us ug wg Wspólnego S ownika Zamówie :

90000000-7 - Us ugi odbioru cieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprz tania
i us ugi ekologiczne,
90500000-2 - Us ugi zwi zane z odpadami,
90511000-2 - Us ugi wywozu odpadów,
90533000-2 - Us ugi gospodarki odpadami,
90514000-3 - Us ugi recyklingu odpadów

Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich
odpadów komunalnych pochodz cych z wszystkich nieruchomo ci zamieszka ych na
terenie gminy chock.

2. Dane dotycz ce Gminy W chock, istotne z punktu widzenia zamówienia:
1) Liczba mieszka ców zameldowanych na terenie gminy W chock (stan na dzie

16.10.2014 r.) wynosi 7017 mieszka ców.
2) Ilo  gospodarstw domowych wed ug z onych deklaracji o wysoko ci op aty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi w poszczególnych miejscowo ciach (stan na
dzie  16.10.2014 r.):
a) Marcinków 156
b) Parszów 409
c) Rataje 111
d) chock 810
e) glów   56
f) Wielka Wie  312

3) Przewidywana ilo gospodarstw domowych do obs ugi obejmuje 1854.
4) Liczba so ectw: 6
5) czna ilo  odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy i zagospodarowanych

w latach 2012 r., 2103 r., stycze  - wrzesie  2014 r. wynios a:
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Kod
odpadu

Rodzaj odpadu 2012
[Mg/rok]

2013
[Mg/rok]

01 - 09.2014
[Mg/rok]

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 21,5 0,2 -
15 01 02 Opakowania z tworzyw

sztucznych
13,6 16,0 32,51

15 01 04 Opakowania z metali 0,1 - -
15 01 06 Zmieszane odpady

opakowaniowe
- 102,4 79,13

15 01 07 Opakowania ze szk a 1,2 39,5 44,86
16 01 03 Zu yte opony 17,0 - -
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy,

remontów i demonta u
4,4 13,6 20,38

20 01 23* Urz dzenia zawieraj ce freony 3,9 - -
20 01 32 Leki inne ni  wymienione

w 200131*
- - 0,002

20 01 33* Baterie i akumulatory 0,1 - 0,001
20 01 35* Zu yte urz dzenia elektryczne

i elektroniczne (…) zawieraj ce
niebezpieczne sk adniki

4,6 0,5 1,26

20 01 36 Zu yte urz dzenia elektryczne
i elektroniczne

1,0 0,5 -

20 01 99 Inne niewymienione frakcje
zbierane w sposób selektywny

115,2 1,0 0,6

20 02 01 Odpady ulegaj ce biodegradacji - 4,4 3,5
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane)

odpady komunalne
823,4 437,3 351,78

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 9,5 15,7 19,14

Razem 1015,5 631,1 553,16
Uwaga: Dane przedstawione powy ej zosta y przygotowane w oparciu o   przekazane
sprawozdania przez przedsi biorców odbieraj cych odpady z terenu gminy W chock. Dane
te obejmuj  odpady odebrane z nieruchomo ci na których zamieszkuj  mieszka cy, jak
i nieruchomo ci, na których powstaj  odpady komunalne, a nie zamieszkuj  mieszka cy.
Wykonawca przy sporz dzeniu ofert zobowi zany jest uwzgl dni  wzrost ilo ci
odebranych odpadów w trakcie trwania umowy. Szacunkowa, czna ilo  odpadów
komunalnych z terenu Gminy W chock, do odebrania i zagospodarowania w okresie
realizacji niniejszego zamówienia wynosi ok. 2200 Mg.
Zamawiaj cy udost pni Wykonawcy w okresie trwania umowy wykaz nieruchomo ci
na których zamieszkuj  mieszka cy. Wykaz ten b dzie zawiera  wykaz posesji do
odbioru odpadów komunalnych.

3. Zakres us ug:
1) Zamawiaj cy wymaga aby odbiór odpadów komunalnych odbywa  si  w nast puj cy

sposób:
Rodzaj odbieranych

odpadów
Sposób odbioru Cz stotliwo

odbioru
komunalne odpady

zmieszane
pojemniki oraz worki – wystawione przed posesje 1 raz w miesi cu

tworzywa sztuczne
i metale, opakowania

wielomateria owe

pojemniki/worki w kolorze tym – wystawione
przed posesje  (worki zapewnia Wykonawca) 1 raz w miesi cu

papier, tektura
pojemniki/worki w kolorze niebieskim –

wystawione przed posesje (worki zapewnia
Wykonawca)

1 raz w miesi cu
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szk o pojemniki/worki w kolorze  zielonym – wystawione
przed posesje (worki zapewnia Wykonawca) 1 raz na kwarta

zu yty sprz t elektryczny
i elektroniczny,

odpady niebezpieczne odpady wystawione przed posesje, tzw.
„wystawka”

1 raz w roku
meble i inne odpady
wielkogabarytowe
oraz zu yte opony

przeterminowane leki

pojemniki ustawiane przez Wykonawc  w punktach
zbiórki, tj.:
1) SZOZ O rodek Zdrowia w m. W chock,
2)  SZOZ O rodek Zdrowia w m. Parszów;
(pojemniki: przystosowane do zbiórki odpadów
problemowych, posiadaj ce otwory wrzutowe,
które uniemo liwiaj  dost p osób trzecich do
zawarto ci pojemnika, o pojemno  ok. 50 litrów,
oznakowane napisem informuj cym o rodzaju
zbieranych odpadów, zapewnia Wykonawca)

w ka dym
przypadku
zape nienia
pojemnika

zu yte baterie
i akumulatory

pojemniki ustawiane przez Wykonawc  w punktach
zbiórki, tj.:
1) Urz d Miasta i Gminy w W chocku,
2) Zespó  Placówek O wiatowych w W chocku,
3) Gimnazjum Publiczne w W chocku,
4) Szko a Podstawowa w Wielkiej Wsi,
5) Szko a Podstawowa w Parszowie;
(pojemniki oznakowane napisem informuj cym
o rodzaju zbieranych odpadów zapewnia
Wykonawca)

w ka dym
przypadku
zape nienia
pojemnika

Punkt selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK)

szk o
pojemnik o pojemno ci min. 2,2 m3 ustawiony

przez Wykonawc  w PSZOK
(pojemnik zapewnia Wykonawca)

w ka dym
przypadku
zape nienia
pojemnika

tworzywa sztuczne
pojemnik o pojemno ci min. 2,2 m3 ustawiony

przez Wykonawc  w PSZOK
(pojemnik zapewnia Wykonawca)

w ka dym
przypadku
zape nienia
pojemnika

zu yty sprz t elektryczny
i elektroniczny

kontener o pojemno ci min. 4 m3 ustawiony
przez Wykonawc  w PSZOK

(kontener zapewnia Wykonawca)

w ka dym
przypadku
zape nienia
kontenera

meble i inne odpady
wielkogabarytowe

kontener o pojemno ci min. 7 m3 ustawiony
przez Wykonawc  w PSZOK

(kontener zapewnia Wykonawca)

w ka dym
przypadku
zape nienia
kontenera

inne ni  niebezpieczne
odpady budowlane

i rozbiórkowe

kontener o pojemno ci min. 7 m3 ustawiony
przez Wykonawc  w PSZOK

(kontener zapewnia Wykonawca)

w ka dym
przypadku
zape nienia
kontenera

odpady zielone
kontener o pojemno ci min. 7 m3 ustawiony

przez Wykonawc  w PSZOK
(kontener zapewnia Wykonawca)

w ka dym
przypadku
zape nienia
kontenera
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2) Wykonawca zobowi zany jest do zapewnienia w cicielom nieruchomo ci worków do
selektywnej    zbiórki    odpadów    segregowanych  „u  ród a”  w  kolorach  wskazanych
w tabeli w rozdziale 3 pkt. 3 ppkt. 1. Worki musz  by  oznaczone przez Wykonawc
informacj  o rodzaju odpadów, które nale y w nich gromadzi  oraz informacj
o rodzaju odpadów,  których w nich gromadzi  nie wolno. Worki do selektywnej
zbiórki musz  te  by  oznaczone   nazw ,   adresem   i   numerem   telefonu
Wykonawcy. Czytelna instrukcja umieszczona  na  workach  ma  u atwi   w cicielom
nieruchomo ci prowadzenie selektywnej zbiórki  odpadów. Worki musz  by
transparentne, wykonane z foli o grubo ci zapewniaj cej ich wytrzyma . Worki musz
zosta  dostarczone w nieprzekraczalnym terminie do 01.01.2015 r., w ilo ci 3 sztuki na
ka dy rodzaj odpadów na ka  nieruchomo , a nast pnie na wymian  przy ka dym
odbiorze odpadów w ilo ci nie mniejszej ni  wystawiona przez w ciciela nieruchomo ci.

3) W przypadku, gdy w ciciel nieruchomo ci nie wyposa y posesji w pojemnik na
odpady zmieszane Wykonawca  ma  równie   obowi zek  zapewnienia  w cicielom
nieruchomo ci mo liwo ci zaopatrzenia   nieruchomo ci   w  pojemniki   na   odpady
nieposegregowane  (zmieszane odpady komunalne) - o pojemno ciach od 110 – do 240 l.
Wykonawca udost pnia zainteresowanym w cicielom  nieruchomo ci w/w pojemniki,
zawieraj c z w cicielami nieruchomo ci umowy wynajmu, dzier awy, sprzeda y lub
przekazuj c pojemniki w innej formie,  bez   ponoszenia   przez   Gmin   z   tego   tytu u
adnych kosztów.

4) Wykonawca ma obowi zek odbierania odpadów gromadzonych w pojemnikach cych
asno ci  w cicieli nieruchomo ci, je eli spe ni  one wymagania okre lone

w Regulaminie utrzymania   czysto ci   i   porz dku   na   terenie   gminy   W chock,
oraz znajduj  si  one w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym.

5) Obowi zkiem Wykonawcy b dzie odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich
cicieli nieruchomo ci zamieszka ych po onych na terenie gminy W chock. Us uga

obejmuje zapewnienie  przez  Wykonawc   dojazdu do  punktów  trudno  dost pnych
(szczególnie   zim  i w okresie wzmo onych opadów deszczu i niegu) poprzez
zorganizowanie wszelkich rodków transportu, które umo liwi  odbiór odpadów
z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji – wynikaj cych ze z ych
parametrów technicznych dróg.
Uwaga: Wykonawca przed z eniem oferty powinien dokona  wizji lokalnej w celu
zapoznania si  z warunkami lokalnymi i specyfik  terenu gminy W chock.

6) Transport  odpadów  segregowanych „u ród a”  do  miejsca  segregacji  w  celu
uzyskania i  przekazania do odzysku surowców wtórnych musi odbywa  si
z zachowaniem przepisów o gospodarowaniu odpadami.

7) Wykonawca zobowi zany jest do przedstawienia w swojej ofercie wst pnego
harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, na podstawie którego mia aby by
realizowana us uga odbioru odpadów (z uwzgl dnieniem ca ego okresu realizacji
przedmiotu zamówienia z podzia em na odpady segregowane,  odpady  zmieszane
wraz  z okre leniem kolejno ci miejscowo ci, z których odbierane zostan  odpady).
Harmonogram  musi  uwzgl dnia   cz stotliwo   odbioru  odpadów zgodn z zapisami
Regulaminu  utrzymania  czysto ci  i  porz dku  na terenie  gminy W chock i SIWZ.
Obowi zkiem Wykonawcy jest aktualizowanie Harmonogramu w miar  zaistnia ych
potrzeb – informuj c Zamawiaj cego i w cicieli nieruchomo ci z miesi cznym
wyprzedzeniem. Wywóz  odpadów b dzie odbywa  si ci le wg Harmonogramu,
uzgodnionego przez Wykonawc i Zamawiaj cego jako za cznik do umowy. Odbiór
odpadów przez Wykonawc  musi odbywa  si w dni robocze, w godzinach 7:00 -
19:00.
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UWAGA: Wykonawca zobowi zany jest dostarczy  mieszka com do dnia
20.12.2014 r., uzgodniony z Zamawiaj cym Harmonogram, obejmuj cy  wszystkie
frakcje odpadów.

8) Wykonawca nie mo e w trakcie odbioru i transportu miesza odpadów gromadzonych
selektywnie z odpadami gromadzonymi w sposób nieselektywny.

9) Do  obowi zków  Wykonawcy  nale y  kontrolowanie  w cicieli  nieruchomo ci  pod
tem wype niania  obowi zku  w  zakresie  selektywnego  zbierania  odpadów

komunalnych oraz niezw oczne informowanie Zamawiaj cego o przypadkach
niedope niania przez cicieli nieruchomo ci  w/w  obowi zku.  W  przypadku
zaistnienia  takiej  sytuacji Wykonawca sporz dza protokó  wraz z dokumentacja
fotograficzn , które stanowi  dowód nie wywi zania si   w ciciela nieruchomo ci
z obowi zku prowadzenia selektywnej zbiórki i przekazuje go zamawiaj cemu
w ci gu 72 godzin od momentu stwierdzenia naruszenia zasad selektywnej zbiórki
odpadów.

10) Szczegó owe wymagania formalne stawiane przedsi biorcom odbieraj cym odpady
komunalne od w cicieli nieruchomo ci, które Wykonawca jest zobowi zany spe nia
w dniu z enia oferty:
a) posiadania wpisu do rejestru dzia alno ci regulowanej, prowadzonego przez

Burmistrza  Miasta  i  Gminy  W chock,  o  którym  mowa  w  art.  9b  ustawy  z  dnia  13
wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach, w zakresie obj tym
przedmiotem zamówienia,

b) posiadania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 42 ust. 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 ze zm.), w przypadku,
gdy Wykonawca zamierza prowadzi  przetwarzanie odpadów we w asnym zakresie.
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywa  odpady innemu podmiotowi
w celu przetwarzania odpadów, powinien zawrze  umow  na wskazany zakres
z podmiotem posiadaj cym zezwolenie w tym zakresie,

c) posiadania wpisu do rejestru zbieraj cych zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny,
zgodnie z ustaw  z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym
i elektronicznym oraz ustaw  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

d) posiadania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru lub zezwolenia na
przetwarzanie odpadów, zgodnie z ustaw  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

e) posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów, zgodnie z ustaw  z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach;

f) posiadania umowy z regionaln  instalacj  do przetwarzania odpadów komunalnych
(RIPOK) wskazanej w Planie gospodarki odpadami dla województwa
wi tokrzyskiego dla Regionu 2, tj. Zak adem Unieszkodliwiania Odpadów „Janik”

Sp. z o. o. w Janiku ul. Borkowska 1, 27-415 Kunów.
11) Wymagania Zamawiaj cego dotycz ce posiadanych przez Wykonawc  pojazdów

i urz dze oraz bazy magazynowo-transportowej wraz okre leniem stawianych im
wymaga  - zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.
w sprawie szczegó owych wymaga  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

cicieli nieruchomo ci (Dz.U.2013.122).
12) Wykonawca zapewni aby wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu

zamówienia by y wyposa one w urz dzenia monitoruj ce umo liwiaj ce automatyczne
zapisywani w nieulotnej pami ci: aktualnej lokalizacji i przebytej drogi pojazdów,
rzeczywistego czasu pracy wraz z jednoznacznie wykazaniem czynno ci ( za adowanie
odpadów, wy adowanie odpadów).

13) Wykonawca zapewni Zamawiaj cemu, w ca ym okresie realizacji zamówienia,
mo liwo ci monitorowania pracy sprz tu Wykonawcy w systemie zarz dzania
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gospodark  odpadami Zamawiaj cego, a obejmuj cego:
a) bie ce ledzenie pozycji pojazdów w oparciu o wykorzystywanie systemu GPS

i komunikowanie si  nimi w dowolnym momencie w celu odczytu w/w danych,
b) pami  danych powinna  by  przechowywana i odczytywalna  minimum przez okres 60

dni, przy czym odczytanie danych nie mo e powodowa  kasowania zawarto ci
urz dzenia monitoruj cego,

c) odtwarzania aktualnej pozycji i przebytej trasy danego pojazdu na cyfrowej mapie
gminy z dok adno ci  umo liwiaj  jednoznaczne  okre lenia miejsca ( adresu)
wykonywania prac,

d) odtwarzanie i analiz  „historii” pracy sprz tu w okresie realizacji umowy w celu
weryfikacji wykonania przedmiotu umowy,

e) bie  rejestracj  i eksport danych z monitoringu w formacie uzgodnionym
z Zamawiaj cym do systemu zarz dzania gospodark  odpadami Zamawiaj cego  oraz
przekazania na danie, wyeksportowanych danych Zamawiaj cemu,

f) utrzymanie i wyposa enie stanowiska dyspozytorskiego w odpowiedni sprz t
umo liwiaj cy wykonywanie funkcji opisanych w pkt 13, a tak e zapewnienie
nieprzerwanego dost pu Zamawiaj cemu w dowolnym czasie do danych opisanych
w pkt 13 poprzez sie  internetow  ( aktualizacja danych: w trakcie prowadzenia
odbierania i zagospodarowania odpadów nie rzadziej ni  co minut , w pozosta ym
okresie nie rzadziej ni  raz na dob ),

g) wyposa enie stanowiska dyspozytora w niezb dne dla funkcjonowania systemu
elementy zapewniaj  ci  i niezawodn  prac , w szczególno ci w zasilanie
awaryjne.

14)  Do obowi zków Wykonawcy nale y ponadto:
a) dokonywanie odbioru i transportu odpadów, równie  w przypadkach, kiedy dojazd do

punktów zbiórki odpadów komunalnych b dzie utrudniony z powodu prowadzonych
remontów dróg, dojazdów itp., w takich przypadkach Wykonawcy nie przys uguj
roszczenia z tytu u wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy,

b)  okazanie na danie Zamawiaj cego wszelkich dokumentów, potwierdzaj cych
wykonywanie przedmiotu umowy, zgodnie z okre lonymi przez Zamawiaj cego
wymaganiami i przepisami prawa,

c)  ponoszenie odpowiedzialno ci wobec Zamawiaj cego i osób trzecich, za szkody na
mieniu i zdrowiu osób trzecich, powsta e podczas i w zwi zku z realizacj  przedmiotu
umowy, w zakresie okre lonym w Kodeksie cywilnym i innych ustawach.

d) prowadzenie ewidencji (rejestracji swoich dzia  - prac sprz tu) w zakresie przedmiotu
zamówienia w formach okre lonych powy ej przez Zamawiaj cego.

15) Wymagania Zamawiaj cego dotycz ce sposobu post powania z odpadami:
a) Wykonawca  ma obowi zek  przekazywania  zmieszanych odpadów, pozosta ci po

segregacji, odpadów zmieszanych odpadów komunalnych, oraz   pozosta ci
z   sortowania   odpadów   komunalnych,   odebranych   od cicieli nieruchomo ci
po onych    na    terenie    gminy    W chock    do    regionalnej    instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych lub, w szczególnych przypadkach
przewidzianych obowi zuj cymi  przepisami  prawa, do  instalacji  przewidzianych  do
zast pczej obs ugi regionu (Zmieszane odpady komunalne z terenu gminy W chock
dostarczane b  do Zak adu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. w Janiku
lub instalacji zast pczych w Ostrowcu wi tokrzyskim ul. Samsonowicza 15/11 lub
Zak ad Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach, 27-522 Ba kowice.

b) Wykonawca ma obowi zek zagospodarowa  zebrane odpady w sposób, który
zapewni osi gni cie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego u ycia
i odzysku innymi metodami, o których mowa w Rozporz dzeniu Ministra rodowiska
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z dnia 29 maja 2012 r. w  sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego u ycia i odzysku innymi metodami  niektórych  frakcji  odpadów
komunalnych  (Dz.U. z 2012  r.  poz.  645), nast puj cych frakcji odpadów: papier,
metale, tworzywa sztuczne i szk o, inne ni  niebezpieczne odpady budowlane
i rozbiórkowe. W przypadku niewywi zania si  z niniejszego obowi zku na
Wykonawc  na ona zostanie kara umowna okre lona w projekcie umowy
z Wykonawc  stanowi cym za cznik do SIWZ,

c) Wykonawca zobowi zany jest:
  do przekazania do odzysku surowców wtórnych,
  Wykonawca zapewni w szczególno ci zgodne z prawem post powanie ze sprz tem

elektrycznym i elektronicznym.
  Wykonawca zapewnia oddzielne gromadzenie i odbieranie odpadów

niebezpiecznych, a nast pnie zapewni sk adowanie na legalnym sk adowisku
odpadów niebezpiecznych lub inny sposób zagospodarowania tych odpadów zgodny
z prawem (unieszkodliwianie/odzysk/segregacja w celu odzysku odpadów).

Rozdzia  4. Oferty cz ciowe, wariantowe, zamówienia uzupe niaj ce
Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert wariantowych, ani cz ciowych.

Zamawiaj cy nie przewiduje mo liwo ci udzielenia zamówie  uzupe niaj cych.

Rozdzia  5. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia od 1 stycznia  2015 r. – do 31 grudnia 2016 r.

Rozdzia  6. Informacja na temat mo liwo ci powierzenia przez wykonawc  wykonania
cz ci lub ca ci zamówienia podwykonawcom:
1. Wykonawca wska e w formularzu ofertowym cz ci zamówienia, które zamierza

powierzy  do wykonania podwykonawcom.
2. Je eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby

wykonawca powo ywa  si , na zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania
spe niania warunków udzia u w post powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1,
wykonawca jest obowi zany wykaza  Zamawiaj cemu, i  proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spe nia je w stopniu nie mniejszym ni
wymagany w trakcie post powania o udzielenie zamówienia.

3. Szczegó owe uregulowania dotycz ce podwykonawstwa znajduj  si  we wzorze umowy,
stanowi cym za . Nr 6 do SIWZ.

Rozdzia  7. Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o zamówienie
1. Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o zamówienie:

1) ponosz  solidarn  odpowiedzialno  za niewykonanie lub nienale yte wykonanie
zobowi zania,

2) musz  ustanowi  Pe nomocnika Wykonawców wyst puj cych wspólnie, do
reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Przyjmuje si , e pe nomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pe nomocnictwo do
po wiadczenia „za zgodno  z orygina em” wszystkich kopii dokumentów,

3) pe nomocnictwo musi jednocze nie wynika  z umowy lub z innej czynno ci prawnej,
mie  form  pisemn , fakt ustanowienia Pe nomocnika musi wynika  z za czonych
do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona b dzie
z Pe nomocnikiem,

4) orygina  pe nomocnictwa lub kopia po wiadczona „za zgodno  z orygina em” przez
notariusza powinien by  za czony do oferty i zawiera  w szczególno ci wskazanie:
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a) post powania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegaj cych si  o wspólne udzielenie zamówienia

wymienionych z nazwy z okre leniem adresu siedziby,
c) ustanowionego Pe nomocnika oraz zakres jego umocowania.

5) dokument pe nomocnictwa musi by  podpisany przez wszystkich Wykonawców
ubiegaj cych si  o wspólne udzielenie zamówienia, podpisy musz  by  z one przez
osoby uprawnione do sk adania o wiadcze  woli (wymienione we w ciwym
rejestrze),

6) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, je eli oferta
Wykonawców wspólnie ubiegaj cy si  o zamówienie, zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiaj cy za da przedstawienia umowy reguluj cej
wspó prac  tych Wykonawców.

2. W przypadku oferty sk adanej przez Wykonawców wspólnie, dokumenty, o których
mowa w Rozdziale 8 oraz Rozdziale 10 pkt. 1.3, 1.4, 1.7 – 1.11 sk ada ka dy
z Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia. Pozosta e
dokumenty mog  by  z one wspólnie.

Rozdzia  8. Wykonawcy maj cy siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
1. Je eli Wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 10
pkt. 1.4, 1.7, 1.8, 1.10 sk ada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib
lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ce, e:

1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie og oszono upad ci – wystawiony nie
wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert,

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, sk adek na ubezpieczenie spo eczne
i zdrowotne, albo, e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci
wykonania decyzji w ciwego organu – wystawiony nie wcze niej ni  3
miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert,

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si  o zamówienie – wystawiony
nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert;

2. Je eli Wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale 10 pkt.
1.9, 1.11, sk ada za wiadczenie w ciwego organu s dowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz  w zakresie
okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówie  publicznych –
wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert.

3. Je eli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si  dokumentów, o których mowa powy ej
w pkt. 1 i 2, Wykonawca sk ada o wiadczenie z one przed notariuszem, w ciwym
organem s dowym, administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania, wystawione nie wcze niej ni
w terminie w ciwym dla dokumentu zast powanego o wiadczeniem.

Rozdzia  9. Warunki udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spe nienia tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mog  ubiega  si  Wykonawcy, którzy:

1.1 spe niaj  warunki okre lone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
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Prawo zamówie  publicznych, dotycz ce:
1.1.1. posiadania uprawnie  do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub

czynno ci, je eli przepisy prawa nak adaj  obowi zek ich posiadania, tj.
Zamawiaj cy uzna warunek za spe niony je eli Wykonawca wyka e, e
posiada wpis do rejestru dzia alno ci regulowanej gminy W chock
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w cicieli nieruchomo ci
z terenu, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 wrze nia 1996 r.
o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminie (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze
zm).

1.1.2. posiadania wiedzy i do wiadczenia, tj. Zamawiaj cy uzna warunek za
spe niony je eli Wykonawca wyka e, e w okresie ostatnich 3 lat przed
up ywem terminu sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci
jest krótszy, w tym okresie – wykona  lub wykonuje us ugi odbierania
odpadów komunalnych z nieruchomo ci, na których zamieszkuj
mieszka cy, o masie cznej odebranych odpadów komunalnych w ci gu
nast puj cych po sobie 12 miesi cy, co najmniej 500 Mg.

1.1.3. dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Zamawiaj cy uzna warunek za
spe niony na podstawie o wiadczenia o spe nieniu warunków udzia u w
post powaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Pzp (Za cznik Nr 2 do SIWZ).

1.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. Zamawiaj cy uzna warunek za
spe niony je eli Wykonawca wyka e, e posiada rodki finansowe lub
zdolno  kredytow  na kwot  min. 100.000,00 z .

1.2 nie podlegaj  wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Prawo zamówie  publicznych. W przypadku oferty sk adanej
wspólnie przez kilku Wykonawców, ww. warunek musi spe nia  ka dy
z Wykonawców.

2. Ocena spe nienia warunków udzia u w post powaniu zostanie dokonana w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i o wiadczeniach (wymaganych przez
Zamawiaj cego i podanych w SIWZ) do czonych do oferty, wg formu y
„spe nia”/„nie spe nia”. Z tre ci za czonych dokumentów i o wiadcze  musi wynika
jednoznacznie, e Wykonawca spe nia wy ej wymienione warunki.

3. Zamawiaj cy wezwie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówie  publicznych
Wykonawców, którzy w okre lonym terminie nie z yli o wiadcze  i dokumentów
potwierdzaj cych spe nianie warunków udzia u w post powaniu lub nie z yli
pe nomocnictw, lub którzy z yli dokumenty zawieraj ce b dy, do ich z enia
w wyznaczonym terminie chyba, e mimo ich z enia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne by oby uniewa nienie post powania. Z one na wezwanie
Zamawiaj cego o wiadczenia i dokumenty powinny potwierdza  spe nianie przez
Wykonawc  warunków udzia u w post powaniu oraz spe nianie przez oferowane
dostawy, us ugi lub roboty budowlane wymaga  okre lonych przez Zamawiaj cego,
nie pó niej ni  w dniu, w którym up yn  termin sk adania ofert.

4. Zamawiaj cy mo e wezwa  Wykonawców w okre lonym przez siebie terminie do
enia wyja nie , w przypadku zaistnienia w tpliwo ci, co do tre ci z onych

dokumentów i o wiadcze .
5. Niespe nienie cho by jednego z powy szych warunków udzia u w post powaniu b dzie

skutkowa  wykluczeniem Wykonawcy z post powania zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy
Pzp. Ofert  Wykonawcy wykluczonego z post powania uznaje si  za odrzucon .
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Rozdzia  10. Wykaz o wiadcze  lub dokumentów, jakie maj  dostarczy  wykonawcy
w celu potwierdzenia spe nienia warunków udzia u w post powaniu.
1. Wykonawca obowi zany jest wraz z ofert  z  nast puj ce o wiadczenia

i dokumenty w celu potwierdzenia spe niania warunków udzia u w post powaniu:
1.1 wiadczenie o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu okre lonych w art.

22 ust. 1 ustawy (wzór stanowi Za cznik Nr 2 do  SIWZ).
1.2 wiadczenie o spe nianiu warunków wynikaj cych z rozporz dzenia Ministra

rodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegó owych wymaga
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w cicieli nieruchomo ci (Dz.U. z
2013 r. poz. 122) (wzór stanowi Za cznik Nr 3 do SIWZ).

1.3 wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy -
(wzór stanowi Za cznik Nr 4 do  SIWZ).

1.4 Aktualny  odpis  z  w ciwego  rejestru  lub  centralnej  ewidencji  i  informacji
o dzia alno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem
terminu sk adania ofert.

1.5 Wykaz us ug w zakresie niezb dnym do wykazania spe niania warunku wiedzy
i do wiadczenia, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed
up ywem terminu sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest
krótszy, w tym okresie, zgodnie z warunkiem okre lonym Rozdziale 9 pkt 1.1.2
SIWZ. Dla ka dej pozycji wykazu nale y za czy  dowody, z których b dzie
wynika o, e us ugi te zosta y wykonane lub s  wykonywane nale ycie, np.
referencje, sprawozdanie M-09 w wywozie i unieszkodliwianiu odpadów,
sprawozdanie G-06 potwierdzaj ce obrót surowcami wtórnymi.

1.6 Informacja banku lub spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo – kredytowej,
w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj ca wysoko  posiadanych
rodków finansowych lub zdolno  kredytow  wykonawcy na kwot  min.

100.000,00 z , wystawiona nie wcze niej, ni  3 miesi ce przez up ywem terminu
sk adania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie
zamówienia ww. dokument musi by  z ony przez co najmniej jednego
z Wykonawców. Je eli Wykonawca, wykazuj c spe nienie warunku, o którym
mowa w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy, polega na zdolno ciach finansowych innych
podmiotów na zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiaj cy
wymaga przed enia informacji, o której mowa w ppkt 1.5. dotycz cej tych
podmiotów.

1.7 Aktualne za wiadczenie w ciwego naczelnika Urz du Skarbowego
potwierdzaj ce, e Wykonawca nie zalega z op acaniem podatków lub
za wiadczenie, e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roz enie na raty zaleg ych p atno ci  lub wstrzymanie w ca ci wykonania
decyzji w ciwego organu – wystawione nie wcze niej, ni  3 miesi ce przed
up ywem terminu sk adania ofert.

1.8 Aktualne za wiadczenie w ciwego oddzia u ZUS lub KRUS potwierdzaj ce, e
Wykonawca nie zalega z op acaniem sk adek na ubezpieczenia zdrowotne
i spo eczne lub potwierdzenie, e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci  lub wstrzymanie w ca ci
wykonania decyzji w ciwego organu – wystawione nie wcze niej, ni  3 miesi ce
przed up ywem terminu sk adania ofert.

1.9 Aktualn  informacj  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym
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w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, wystawion  nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem
terminu sk adania ofert.

1.10 Aktualn  informacj  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym
w  art.  24  ust.  1  pkt  9  ustawy,  wystawion  nie  wcze niej  ni  6  miesi cy  przed
up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu
o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert.

1.11 Aktualn  informacj  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art.
24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy pzp, wystawion nie wcze niej ni  6 miesi cy przed
up ywem terminu sk adania ofert.

1.12 W przypadku, gdy Wykonawca wykazuj c spe nianie warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy pzp polega na wiedzy i do wiadczeniu, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolno ciach finansowych innych podmiotów, niezale nie
od charakteru prawnego cz cych go z nimi stosunków, zgodnie z art. 26 ust. 2b
ustawy pzp, zobowi zany jest udowodni  Zamawiaj cemu, i  b dzie dysponowa
zasobami niezb dnymi do realizacji zamówienia, w szczególno ci przedstawiaj c
w tym celu pisemne zobowi zanie tych podmiotów (w formie orygina u lub kopii
po wiadczonej notarialnie) do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (wzór zobowi zania stanowi
za . nr 8 do SIWZ).

1.13 Je eli Wykonawca wykazuj c spe nianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1
pkt. 4 ustawy pzp (sytuacji ekonomicznej i finansowej), polega na zasobach
(zdolno ciach finansowych) innych podmiotów na zasadach okre lonych w art. 26 ust.
2b ustawy pzp, przedk ada informacj  banku lub spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-
kredytowej dotycz  podmiotu, z którego zdolno ci finansowej korzysta,
potwierdzaj  wysoko  posiadanych przez ten podmiot rodków finansowych lub
jego zdolno  kredytow , wystawion  nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem
terminu sk adania ofert.

1.14 Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy pzp, Wykonawca, wraz z ofert  sk ada list
podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej,  o  której  mowa  w  art.  24
ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacj  o tym, e nie nale y do grupy kapita owej.
(wzór  stanowi za . nr 7 do SIWZ ).

2. Wykaz innych dokumentów wymaganych przez Zamawiaj cego:
2.1 Formularz oferty podpisany i wype niony zgodny ze wzorem stanowi cym

Za cznik Nr 1 do SIWZ.
2.2 Dokument potwierdzaj cy wniesienie wadium tj. orygina  dokumentu

w przypadku wniesienia wadium w formie niepieni nej lub kserokopia
po wiadczona „za zgodno  z orygina em” dokumentu potwierdzaj cego dokonanie
przelewu w przypadku wniesienia wadium w formie pieni nej.

2.3 Pe nomocnictwo, gdy Wykonawc  reprezentuje pe nomocnik lub gdy Wykonawcy
wspólnie ubiegaj  si  o udzielenie zamówienia.

2.4 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych obejmuj cy okres realizacji
przedmiotu zamówienia.

3. Je eli Wykonawca wykazuj c spe nianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okre lonych w art. 26
ust. 2b ustawy, a podmioty te b  bra y udzia  w realizacji cz ci zamówienia,
Zamawiaj cy da od Wykonawcy przedstawienia, w odniesieniu do tych
podmiotów, dokumentów wymienionych w Rozdziale 10 pkt 1 ppkt 1.3., 1.4., 1.7.,
1.8., 1.9., 1.10, 1.11.
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Rozdzia  11.  Wymagania dotycz ce wadium
1. Przyst puj c do niniejszego post powania ka dy Wykonawca zobowi zany jest

wnie  wadium w wysoko ci 20.000,00 z  (s ownie: dwadzie cia tysi cy z otych),
w terminie do dnia 18.11.2014 r. do godz. 1000.

2. Wadium  nale y  wnie  w  formach  przewidzianych  w  art.  45  ust.  6  ustawy  Prawo
zamówie  publicznych.

3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub por czenia, z tre ci
gwarancji (por czenia) musi wynika  bezwarunkowe zobowi zanie gwaranta
(por czyciela) do wyp aty Zamawiaj cemu pe nej kwoty wadium,
w okoliczno ciach okre lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówie
publicznych, na pierwsze pisemne danie zg oszone przez Zamawiaj cego,
w terminie zwi zania ofert . Gwarancja (por czenie) nie powinna zawiera
zastrze enia gwaranta (por czyciela), e pisemne danie zap aty musi by
przedstawione za po rednictwem banku prowadz cego rachunek Zamawiaj cego
w celu potwierdzenia, e podpisy z one na pisemnym daniu nale  do osób
uprawnionych do zaci gania zobowi za  maj tkowych w imieniu Zamawiaj cego.

4. Wykonawca zobowi zany jest wnie  wadium przed up ywem terminu sk adania
ofert.

5. Wadium w pieni dzu nale y wnie  przelewem na rachunek bankowy
Zamawiaj cego w Banku Spó dzielczym w W chocku Nr rachunku: 85 8523 0004
0000 0039 2000 0006, tytu em „Wadium - Odbiór , transport i  zagospodarowanie
odpadów  komunalnych  z  terenu gminy W chock, w latach 2015-2016".

6. W przypadku wadium wnoszonego w pieni dzu, jako termin wniesienia wadium
przyj ty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiaj cego.

7. Do oferty nale y do czy  potwierdzenie wniesienia wadium.
8. W przypadku wniesienia wadium w formie innej ni  pieni dz – orygina  dokumentu

potwierdzaj cego wniesienie wadium nale y zamie ci  w osobnej kopercie –
opisanej „Wadium” do czonej do oferty, a kopi  dokumentu potwierdzon  „za
zgodno  z orygina em” z czy  z ofert .

9. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób okre lony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta
zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

10. Zwrot wadium nast pi zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówie  publicznych.

Rozdzia  12. Termin zwi zania ofert .
1. Bieg terminu zwi zania ofert  rozpoczyna si  wraz z up ywem terminu sk adania

ofert.
2. Wykonawca pozostaje zwi zany ofert  przez okres 30 dni.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed up ywem terminu

zwi zania ofert , Zamawiaj cy mo e tylko raz zwróci  si  do Wykonawców
o wyra enie zgody na przed enie tego terminu o oznaczony okres, nie d szy
jednak ni  60 dni.

4. Wykonawca mo e przed  termin zwi zania ofert  samodzielnie, zawiadamiaj c
o tym   Zamawiaj cego.

5. Przed enie terminu zwi zania ofert  jest dopuszczalne jedynie tylko
z jednoczesnym przed eniem okresu wa no ci wadium, a je li jest to niemo liwe
w zniesieniem nowego wadium.

6. Wniesienie odwo ania przed up ywem terminu sk adania ofert zawiesza bieg terminu
zwi zania ofert  do czasu og oszenia orzeczenia przez KIO (art. 182 ust. 6 Pzp).
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Rozdzia  13. Informacja o sposobie porozumiewania si  zamawiaj cego z wykonawcami
oraz przekazywania o wiadcze  lub dokumentów, a tak e wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania si  z wykonawcami
1. Zasady i formy przekazywania o wiadcze , wniosków:

1) wszystkie o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane
 w formie pisemnej oraz porozumiewanie si  za pomoc  faksu; 41/27 36 159.

2) strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, zobowi zana jest na
danie strony przekazuj cej dokument lub informacj  do niezw ocznego

potwierdzenia ich otrzymania.
3) zamawiaj cy nie dopuszcza porozumiewania si  drog  elektroniczn .

2. Osoby uprawnione do porozumiewania si  z wykonawcami:
Jacek Lankof  - Kierownik Referatu BGK - tel. (41) 273-61-34,
Anna G bura  - Inspektor ds. gospodarki komunalnej - tel. (41) 273-61-32.

3. Wyja nienia tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) wykonawca mo e zwróci  si  do zamawiaj cego o wyja nienie tre ci niniejszej

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiaj cy udzieli wyja nie
niezw ocznie wszystkim wykonawcom, którym przekaza  specyfikacj  istotnych
warunków zamówienia nie pó niej ni  na 2 dni przed up ywem terminu sk adania
ofert, z zastrze eniem pkt. 2).

2) Je eli wniosek o wyja nienie tre ci specyfikacji wp ynie do zamawiaj cego
pó niej ni  do ko ca dnia, w którym up ywa po owa wyznaczonego  terminu
sk adania ofert lub dotyczy udzielonych wyja nie , zamawiaj cy mo e udzieli
wyja nie  lub pozostawi  wniosek bez rozpoznania.

3) Ewentualna zmiana terminu sk adania ofert nie powoduje przesuni cia terminu,
o którym mowa w pkt. 2), po up yni ciu, którego zamawiaj cy mo e pozostawi
wniosek o wyja nienie tre ci specyfikacji bez rozpoznania.

4) Tre  zapyta  oraz udzielone wyja nienia zostan  jednocze nie przekazane
wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacj  istotnych warunków
zamówienia, bez ujawniania ród a zapytania oraz zamieszczone na stronie
internetowej gmina.wachock.sisco.info

5) Nie udziela si adnych ustnych i telefonicznych informacji, wyja nie  czy
odpowiedzi na kierowane do zamawiaj cego zapytania w  sprawach
wymagaj cych zachowania pisemno ci post powania

6) Zamawiaj cy nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
4. Modyfikacja tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e przed up ywem terminu
sk adania ofert zmodyfikowa  tre  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupe nienia i ustalenia lub zmiany,
w tym zmiany terminów, przekazane zostan  wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano specyfikacj  istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone
zostan  na stronie internetowej gmina.wachock.sisco.info

2) Wszelkie modyfikacje, uzupe nienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany
terminów, jak równie  pytania Wykonawców wraz z wyja nieniami staj  si
integraln  cz ci  specyfikacji istotnych warunków zamówienia i b  wi ce
przy sk adaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowi zania Wykonawcy odno nie
wcze niej ustalonych terminów b  podlega y nowemu terminowi.

3) Je eli wprowadzona modyfikacja tre ci specyfikacji nie prowadzi do zmiany tre ci
og oszenia Zamawiaj cy mo e przed  termin sk adania ofert o czas niezb dny
na wprowadzenie zmian w ofertach, je eli b dzie to niezb dne.
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Rozdzia  14. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Opakowanie i adresowanie oferty

Ofert  nale y umie ci  w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta),
zaadresowanym i opisanym:

Nadawca: Pe na nazwa i dok adny adres Wykonawcy (dopuszcza si  czytelny odcisk
piecz ci) lub adres do korespondencji wraz z tel/fax kontaktowym.

Adresat: Gmina W chock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock

„Oferta – Odbiór, transport  i zagospodarowanie odpadów komunalnych
pochodz cych z nieruchomo ci zamieszka ych z terenu gminy W chock w latach

2015-2016”
nie otwiera  przed 18.11.2014, godz. 10:15

2. Podpisy
Oferta sporz dzona zgodnie z wzorem stanowi cym Za cznik nr 1 do SIWZ oraz

wiadczenia musz  by  podpisane przez:
osob /osoby uprawnione lub upowa nione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaci gania zobowi za  w wysoko ci odpowiadaj cej cenie oferty,
w przypadku sk adania wspólnej oferty przez dwóch lub wi cej Wykonawców zgodnie
z zapisami Rozdz. 7 SIWZ.

Upowa nienie do podpisania oferty, o wiadcze  i innych dokumentów powinno by
do czone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów za czonych przez Wykonawc
(np. odpis z w ciwego rejestru).

3. Forma dokumentów i o wiadcze
Dokumenty i o wiadczenia do czone do oferty zostan  z one w formie orygina u lub kopii
po wiadczonej za zgodno  z orygina em przez Wykonawc .
Wszystkie strony kopii dokumentów musz  by  opatrzone oznaczeniem „ZA ZGODNO
Z ORYGINA EM” i podpisane przez osob /osoby uprawnione, (podpis z  imienn  piecz ci
lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz z piecz ci  firmy), a przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
(Dz.U. z 2013 r. poz. 231), kopie tych dokumentów dotycz cych odpowiednio Wykonawcy
lub tych podmiotów s  po wiadczane za zgodno  z orygina em przez Wykonawc  lub te
podmioty.
Dokumenty lub o wiadczenia sporz dzone w j zykach obcych nale y sk ada  wraz
z t umaczeniami na j zyk polski, po wiadczonymi przez Wykonawc  lub uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy.

4. Tajemnica przedsi biorstwa
Oferta jest jawna, z wyj tkiem informacji stanowi cych tajemnic  przedsi biorstwa,
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

je eli oferta Wykonawcy b dzie zawiera a informacje obj te tajemnic  jego
przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z pó n. zm.),
musz  by  oznaczone klauzul  „NIE UDOST PNIA  – Informacje stanowi  tajemnic
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przedsi biorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji” i powinny by  odr bn  cz ci  nie z czon  z ofert  w sposób trwa y.
W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie b  uwa ane za ogólnie
dost pne i mog  by  udost pnione pozosta ym Wykonawcom razem z protoko em
post powania.
zastrze enie informacji, danych, dokumentów lub o wiadcze  nie stanowi cych
tajemnicy przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

5.  Informacje pozosta e
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem i z eniem oferty,
niezale nie od wyniku post powania. Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu kosztów
udzia u w post powaniu,
Wykonawca mo e z  tylko jedn  ofert  przygotowan  wed ug wymaga
okre lonych w niniejszej SIWZ,
Oferta musi by  sporz dzona:
a) w j zyku polskim,
b) w formie pisemnej,
c) wyra nym pismem drukowanym, maszynowym lub inn  trwa  i czyteln  technik .

6.  Zaleca si , aby:
ewentualne poprawki i skre lenia lub zmiany w tek cie oferty (i w za cznikach do
oferty) by y parafowane przez osob  uprawnion , upowa nion  do reprezentowania
Wykonawcy lub posiadaj  Pe nomocnictwo,
ka da zapisana strona oferty (wraz z za cznikami do oferty) by a parafowana
i ponumerowana kolejnymi numerami,
kartki oferty by y spi te (z zastrze eniem, e cz  stanowi ca tajemnic
przedsi biorstwa stanowi odr bn  cz  oferty),
oferta zosta a sporz dzona na formularzu (wzorze) stanowi cym Za cznik Nr  1
do SIWZ - niezastosowanie formularza podanego przez Zamawiaj cego nie spowoduje
odrzucenia oferty, jednak Wykonawca musi zawrze  w swojej ofercie wszystkie
informacje wymagane przez Zamawiaj cego wg wzoru stanowi cego Za cznik Nr  1
do SIWZ.

7. Zmiana / wycofanie oferty:
zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca mo e przed up ywem terminu sk adania ofert
zmieni  lub wycofa  ofert ,
o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nale y pisemnie powiadomi
Zamawiaj cego, przed up ywem terminu,
pismo nale y z  zgodnie z opisem podanym w rozdziale 14 pkt 1 niniejszej SIWZ
oznaczaj c odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
do pisma o zmianie/wycofaniu oferty musi by  za czony dokument, z którego wynika
prawo osoby podpisuj cej informacj  do reprezentowania Wykonawcy.

8.  Zwrot oferty
Zamawiaj cy niezw ocznie zwraca ofert , która zosta a z ona po terminie sk adania ofert.
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Rozdzia  15. Miejsce oraz termin sk adania ofert
1. Oferty nale y sk ada  do dnia 18 listopada 2014 r. do godz. 1000 w Urz dzie

Miasta i Gminy w W chocku sekretariat pokój nr 10, ul. Wielkowiejska 1, 27-215
chock – pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez

wzgl du na przyczyny opó nienia.
2. Wykonawca mo e wprowadza  zmiany, poprawki, modyfikacje uzupe nienia do

onej oferty lub wycofa  ofert , pod warunkiem, e Zamawiaj cy otrzyma
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem
sk adania ofert.

3. Otwarcie  ofert  nast pi  w  dniu 18 listopada 2014 r. o godz.1015 w  pok.  nr  10
w Urz dzie Miasta i Gminy w W chocku (adres j. w.)

4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Bezpo rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj cy poda kwot , jak  zamierza

przeznaczy  na sfinansowanie zamówienia.
6. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostan  otwarte w pierwszej kolejno ci a dane

z ofert, które dotycz  „WYCOFANIE” nie b  odczytane. W pozosta ych
przypadkach Zamawiaj cy poda nazw  i adres Wykonawcy, którego oferta jest
otwierana, a tak e informacje dotycz ce ceny oferty, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji warunków p atno ci zawartych w ofercie.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e da  od Wykonawców
wyja nie  dotycz cych tre ci z onych ofert.

8. Zamawiaj cy poprawi w tek cie oferty oczywiste omy ki pisarskie oraz omy ki
rachunkowe zawiadamiaj c niezw ocznie o tym wszystkich Wykonawców, którzy

yli oferty.
9. Wykonawca, który nie b dzie obecny przy otwieraniu ofert mo e wyst pi  do

Zamawiaj cego z wnioskiem o przes anie informacji og oszonych w trakcie
otwarcia ofert. Zamawiaj cy niezw ocznie prze le Wykonawcy te informacje.

Rozdzia  16. Opis sposobu obliczania ceny
1. Cena ofertowa jest cen  rycza tow .
2. Cena zamówienia ma by  podana w PLN z dok adno ci  co do grosza.
3. Zamawiaj cy nie dopuszcza rozlicze  w walutach obcych.
4. Wykonawca podaje w ofercie cen  jednostkow  netto za miesi c wiadczenia us ugi,

kwot  podatku VAT i cen  brutto za miesi c wiadczenia us ugi oraz cen  ca kowit
netto, kwot  podatku VAT i cen  ca kowit  brutto, w sposób okre lony w Formularzu
oferty (Za cznik 1 do SIWZ).

5. Stawka podatku VAT musi by  okre lona zgodnie z ustaw  z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us ug (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z pó n. zm.).
Prawid owe  ustalenie  podatku  VAT  nale y  do  obowi zków  Wykonawcy  zgodnie  z
przepisami Ustawy o podatku od towarów i us ug. Zamawiaj cy nie uzna za oczywist
omy  i nie b dzie poprawia  b dnie ustalonej stawki podatku VAT.

6. Zamawiaj cy ustala, e obowi zuj cym wynagrodzeniem w przedmiotowym
zamówieniu jest wynagrodzenie rycza towe.

7. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawc  z uwzgl dnieniem wszelkich
okoliczno ci mog cych mie  wp yw na cen . Wykonawca realizuj c zamówienie nie

dzie móg  si  domaga  zmiany wynagrodzenia. Wynagrodzenie liczone b dzie jako
miesi czny rycza t za wykonanie us ugi.

8. Oferta musi zawiera  wszystkie koszty zwi zane z realizacj  zamówienia obejmuj
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ca kowit  cen  realizacji przedmiotu zamówienia w pe nym zakresie i czasie realizacji
zadania uwzgl dniaj  mi dzy innymi: mo liwy wzrost ilo ci obs ugiwanych
budynków oraz wynikaj cy z tego wzrost liczby mieszka ców, wymagania co do
cz stotliwo ci i sposobu odbierania odpadów, wymagania co do osi gni cia poziomów
recyklingu.

9. O ile Wykonawca nie jest p atnikiem podatku od towaru i us ug, s ownie zaznacza na
ofercie, e nie jest p atnikiem podatku od towaru i us ug.

10. Cena musi zawiera  wszystkie elementy cenotwórcze, zysk Wykonawcy, op aty itp.
11. Wykonawca zobowi zany jest przedstawi  rycza towy koszt odbioru transportu

i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy W chock,
który ma by  sta  warto ci  przez ca y okres realizacji przedmiotu zamówienia. Ilo
wytworzonych na terenie gminy W chock odpadów nie jest zale na od Zamawiaj cego.

12. Wykonawcy nie przys uguje prawo dodatkowego wynagrodzenia i/lub odszkodowania
za osi gni cie innych wielko ci odpadów komunalnych maj cych zosta  odebranych,
przetransportowanych i zagospodarowanych z terenu gminy W chock w okresie
realizacji niniejszego przedmiotu.

13. Wykonawca jest zobowi zany do zdobycia wszelkich informacji niezb dnych do
prawid owego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania materia ów
przetargowych oraz do niezw ocznego poinformowania Zamawiaj cego
o ewentualnych b dach lub przeoczeniach. Zamawiaj cy nie b dzie uwzgl dnia
adnych roszcze  i uwag z tytu u b dów lub nie cis ci SIWZ po up ywie terminu na

wniesienie odwo ania.
14. Rozliczenie finansowe z Wykonawc  nast powa  b dzie w systemie miesi cznym za

dany miesi c rycza towo za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
obj tych umow . Warunkiem p atno ci b dzie prawid owo wystawiona faktura VAT
wraz z miesi cznym raportem zatwierdzonym przez Zamawiaj cego i kartami
przekazania odpadów komunalnych do miejsca ich zagospodarowania. Termin

atno ci – do 30 dni od daty otrzymania prawid owej faktury VAT.

Rozdzia  17. Opis kryteriów, którymi zamawiaj cy b dzie si  kierowa  przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powo ana przez Zamawiaj cego.
2. Zamawiaj cy oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadaj  wymaganiom

opisanym niniejszej SIWZ tj. z one przez Wykonawców niewykluczonych
z post powania i oferty nie odrzucone przez Zamawiaj cego.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty nast pi na podstawie kryterium. Jedynym kryterium
jest cena – znaczenie 100%

4. W trakcie porównywania ofert Zamawiaj cy zastosuje nast puj cy sposób obliczania
najkorzystniejszej oferty, tj. o najwy szej liczbie punktów.

5. Ilo  punktów dla ka dej oferty zostanie wyliczona wg. poni szego wzoru:

 gdzie 1% = 1 pkt

           C    – ilo  punktów oferty badanej
           Cb  – cena oferty badanej
           Cc  – najni sza cena ze wszystkich ofert wa nych i nie odrzuconych
 Obliczenia zostan  dokonane do dwóch miejsc po przecinku.

C =
Cc

x 100%
Cb
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6. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e da  od Wykonawców pisemnych
wyja nie  dotycz cych tre ci z onych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie
mi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc  negocjacji dotycz cych z onej oferty.

7. Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiaj cy poprawi w ofercie:
1) oczywiste omy ki pisarskie,
2) oczywiste omy ki rachunkowe z uwzgl dnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,
3) inne omy ki polegaj ce na niezgodno ci oferty ze SIWZ, niepowoduj ce istotnych

zmian w tre ci oferty i  niezw ocznie zawiadomi o tym Wykonawc , którego oferta
zosta a poprawiona.

8. Zamawiaj cy celem ustalenia, czy oferta zawiera ra co niska cen  w stosunku do
przedmiotu  zamówienia,  zwraca  si   w  formie  pisemnej  do  Wykonawcy  o  udzielenie
w okre lonym terminie wyja nie  dotycz cej elementów oferty maj cej wp yw na
wysoko  ceny.

9. W sytuacji w której w wyniku oceny z onych ofert, gdzie jedynym kryterium jest
cena, nie mo na dokona  wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na jednakow  cen
ofert, Zamawiaj cy wezwie Wykonawców, którzy z yli te oferty, do z enia w
terminie okre lonym przez Zamawiaj cego ofert dodatkowych. Sk adaj c oferty
dodatkowe Wykonawcy nie mog  przedstawi  cen wy szych ni  zaoferowali w

onych ju  ofertach.

Rozdzia  18. Informacja o formalno ciach, jakie powinny zosta  dope nione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiaj cy niezw ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi
Wykonawców, podaj c w „Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty”
w szczególno ci:

1) nazw  (firm ), siedzib  i adres Wykonawcy, którego ofert  wybrano oraz
uzasadnienie jej wyboru, a tak e nazwy (firmy), siedziby i adres Wykonawców,
którzy z yli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem z onych
ofert zawieraj cym punktacj  w zakresie ka dego z kryteriów oraz czn  liczb
przyznanych punktów,

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, je eli takie b dzie
mia o miejsce,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, je eli takie b dzie mia o
miejsce,

4) termin po up ywie, którego mo liwe b dzie zawarcie umowy.
2. Zamawiaj cy niezw ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza w/w

informacj  na stronie internetowej gmina.wachock.sisco.info oraz w miejscu publicznie
dost pnym w siedzibie Zamawiaj cego /tablica og osze /.

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana zobowi zany
jest do przed  Zamawiaj cemu:

a) wpis do rejestru dzia alno ci regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy
z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach,
w zakresie obj tym przedmiotem zamówienia;

b) wpis do rejestru zbieraj cych zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny,
wymagany zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie
elektrycznym i elektronicznym;

c) umow  z regionaln  instalacj  do przetwarzania odpadów komunalnych
wskazan  w Planie gospodarki odpadami dla województwa wi tokrzyskiego dla
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Regionu 2, tj. Zak adem Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. w
Janiku ul. Borkowska 1, 27-415 Kunów;

d) op acon  polis   lub inny dokument ubezpieczenia (wraz z dowodem zap aty
sk adki z tytu u zawarcia umowy ubezpieczenia) potwierdzaj cy, e Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzia alno ci zwi zanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, obejmuj
odpowiedzialno  Wykonawcy wobec zamawiaj cego, pracowników i osób
trzecich, z tytu u szkód powsta ych w zwi zku z prowadzonymi us ugami, w
trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowi zany jest przed  wskazane
wy ej ubezpieczenia, tak aby obejmowa y ca y okres realizacji umowy;

e) orygina  dokumentu potwierdzaj cego wniesienie zabezpieczenia nale ytego
wykonania umowy w wysoko ci 7 % ceny ca kowitej (brutto) podanej w ofercie,
zgodnie z opisem zawartym w Rozdz. 19 niniejszej specyfikacji;

f) informacj  o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich
pe nomocnictwa, je eli taka konieczno  zaistnieje, a w przypadku gdy
Wykonawca jest osob  fizyczn  prowadz  dzia alno  gospodarcz  nale y
dostarczy  Zamawiaj cemu kopi  aktualnego za wiadczenia o wpisie do
centralnej ewidencji i informacji o dzia alno ci gospodarczej po wiadczon
przez Wykonawc  „za zgodno  z orygina em”;

g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie
niniejszego zamówienia, umow  reguluj  wspó prac  tych Wykonawców.
Zamawiaj cy bezwzgl dnie wymaga, aby powy sza umowa:

okre la a sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upowa nia a
jednego z cz onków konsorcjum – g ównego partnera (lidera)
do koordynowania czynno ci zwi zanych z realizacj  umowy, oraz
upowa nia a lidera do dokonywania wszelkich rozlicze
z Zamawiaj cym (wynagrodzenie nale ne Wykonawcy wp acane b dzie
na rachunek bankowy lidera),
 stwierdza a o odpowiedzialno ci solidarnej partnerów konsorcjum
za ca  podj tych zobowi za  w ramach realizacji przedmiotu
zamówienia,
oznacza a czas trwania konsorcjum, obejmuj cego okres realizacji
przedmiotu zamówienia,
okre la a cel gospodarczy obejmuj cy zakresem przedmiot zamówienia,
 wyklucza a mo liwo  wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
któregokolwiek z jego cz onków do czasu wykonania zamówienia,
 okre la a sposób wspó dzia ania podmiotów z okre leniem podzia u
zada  w trakcie realizacji zamówienia,
 stwierdza a zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiaj cego.

Niedope nienie powy szych obowi zków b dzie skutkowa  odst pieniem
Zamawiaj cego od Zawarcia umowy z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy
oraz zatrzymaniem wadium.

4. Zamawiaj cy podpisze umow  z Wykonawc , który przed y najkorzystniejsz  ofert
z punktu widzenia kryteriów przyj tych w niniejszej specyfikacji.

5. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:
6. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiaj cego, który

oddzielnym zawiadomieniem poinformuje Wykonawc , którego ofert  wybrano.
7. W przypadku, gdy oka e si , e Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana, b dzie

uchyla  si  od zawarcia umowy, Zamawiaj cy mo e wybra  ofert  najkorzystniejsz
spo ród pozosta ych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, e
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zachodzi jedna z przes anek uniewa nienia post powania.

Rozdzia  19. Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy
1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiaj cy wymaga wniesienia przez

Wykonawc , zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy. Wykonawca b dzie
zobowi zany do wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy, w pe nej
wysoko ci, przed jej podpisaniem.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana b dzie musia  wnie  zabezpieczenie
nale ytego wykonania umowy w wysoko ci 7 % ceny ca kowitej (brutto) podanej
w ofercie.

3. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy mo na wnie  w jednej lub kilku formach
wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówie  publicznych.

4. Zamawiaj cy nie wyra a zgody na wniesienie zabezpieczenia nale ytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówie  publicznych.

5. Gwarancja (por czenie), stanowi ce form  wniesienia zabezpieczenia nale ytego
wykonania umowy, powinny co najmniej:
a) ustala  beneficjenta tj. Gmin  W chock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock,
b) okre la  kwot  gwarantowan  w z otych, ustalon  na podstawie z onej oferty,
c) okre la  termin wa no ci stosownie do postanowie  SIWZ i z onej oferty

(tj. zachowa  wa no  30 dni po dacie zako czenia realizacji przedmiotu
zamówienia),

d) by  gwarancj  nie odwo ywaln , bezwarunkow , p atn  na ka de danie,
e) poda  nazw  przedmiotu gwarancji (por czenia), wynikaj  z SIWZ,
f) wskaza , e s y pokryciu wszelkich roszcze  z tytu u niewykonania lub

nienale ytego wykonania umowy,
g) gwarancja (por czenie) nie powinna zawiera  zastrze enia gwaranta (por czyciela), e

pisemne danie zap aty musi by  przedstawione za po rednictwem banku
prowadz cego rachunek Zamawiaj cego, w celu potwierdzenia, e podpisy z one na
pisemnym daniu nale  do osób uprawnionych do zaci gania zobowi za
maj tkowych w imieniu Zamawiaj cego,

h) gwarancja (por czenie) nie powinna zawiera  zastrze enia gwaranta (por czyciela), e
odpowiedzialno  gwaranta (por czyciela) z tytu u gwarancji (por czenia) jest
wy czona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy obj tej gwarancj
(por czeniem), je eli zmiana ta nie zosta a zaakceptowana przez gwaranta
(por czyciela).

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieni dzu Wykonawca wp aca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiaj cego Nr rachunku: 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006, Bank
Spó dzielczy w W chocku z podaniem tytu u wp aty: Zabezpieczenie na nale ytego
wykonania umowy na – Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu gminy W chock w latach 2015-2016

7. W przypadku wniesienia wadium w pieni dzu Wykonawca mo e wyrazi  zgod  na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

8. Zwrot zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy nast pi w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiaj cego za nale ycie wykonane.

9. Je eli o udzielenie zamówienia ubiegaj  si  wykonawcy wyst puj cy wspólnie, ponosz
oni solidarn  odpowiedzialno  za wniesienie zabezpieczenia nale ytego wykonania
umowy.

10. Je eli wy oniony wykonawca nie wniesie w okre lonym terminie zabezpieczenia
nale ytego wykonania umowy zamawiaj cy mo e wybra  ofert  najkorzystniejsz
spo ród pozosta ych ofert,  bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, e
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zachodzi jedna z przes anek uniewa nienia post powania.
11. W zakresie zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy obowi zuj  uregulowania

Prawa zamówie  publicznych zawarte w art. od 147 do 151.

Rozdzia  20. Istotne postanowienia umowy, które zostan  wprowadzone do tre ci
zawieranej umowy
1. Zamawiaj cy wymaga, aby wybrany Wykonawca zawar  z nim umow  na warunkach

okre lonych w za czonym wzorze umowy stanowi cym Za cznik nr 6 do niniejszej
SIWZ.

2. Wykonawca akceptuje tre  wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia,
wiadczeniem zawartym w tre ci formularza ofertowego.

3. Zamawiaj cemu przys uguje prawo do zmiany postanowie  zawartej umowy w stosunku
do tre ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach
o których mowa w § 13  wzoru umowy.

4. Zawarta umowa b dzie jawna i b dzie podlega a udost pnianiu na zasadach okre lonych
w przepisach o dost pie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy Pzp).

Rozdzia  21. Inne informacje
Nie przewiduje si :
1. zawarcia umowy ramowej,
2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdzia  22. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej
1. rodki ochrony prawnej okre lone w ustawie pzp, przys uguj  Wykonawcy, je eli ma lub

mia  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós  lub mo e ponie  szkod
w wyniku naruszenia przez Zamawiaj cego przepisów ww. ustawy.

2. W niniejszym post powaniu, którego warto  zamówienia jest mniejsza ni  kwoty
okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp, odwo anie
przys uguje wy cznie  wobec:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spe niania warunków udzia u w post powaniu,
b) wykluczenia odwo uj cego z post powania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwo uj cego.

3. Szczegó owe zasady wnoszenia rodków ochrony prawnej oraz post powania toczonego
wskutek ich wniesienia okre la Dzia  VI ustawy pzp.

Rozdzia  23. Postanowienia ko cowe
1. Uczestnicy post powania maj  prawo wgl du do tre ci protoko u post powania, ofert od

chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego post powania za wyj tkiem dokumentów
stanowi cych za czniki do protoko u (jawne po zako czeniu post powania) oraz
stanowi cych tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji zastrze onych przez uczestników post powania.

2. Udost pnienie dokumentów odbywa  si  b dzie wg poni szych zasad:
Zamawiaj cy udost pnia wskazane dokumenty po z eniu pisemnego wniosku,
Zamawiaj cy wyznacza termin, miejsce oraz zakres udost pnianych dokumentów,
udost pnienie dokumentów odbywa  si  b dzie w obecno ci pracownika
Zamawiaj cego,
Wykonawca nie mo e bez zgody Zamawiaj cego samodzielnie kopiowa  lub utrwala
tre ci z onych ofert, za pomoc  urz dze  lub rodków technicznych s cych do
utrwalania obrazu,
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udost pnienie mo e mie  miejsce w siedzibie Zamawiaj cego oraz w czasie godzin jego
pracy – urz dowania.

3. Na  wniosek  Wykonawcy  zamawiaj cy  prze le  kopi   protoko u  lub  za czników
poczt , faksem  lub  drog   elektroniczn ,  z  zastrze eniem,  e  je eli  z  przyczyn
technicznych przes anie kopii dokumentów b dzie znacz co utrudnione Zamawiaj cy
poinformuje o tym Wykonawc  oraz wska e sposób, w jaki mog  one by  udost pnione.

4. Kopiowanie  dokumentów  w  zwi zku  z  ich  udost pnieniem  Wykonawcy  Zamawiaj cy
wykonuje odp atnie (1,00 z . za 1 stron ).

5. W  sprawach  nieuregulowanych  zastosowanie  maj   przepisy  ustawy  Prawo  zamówie
publicznych,  rozporz dzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  26  pa dziernika  2010  r.
w  sprawie  protoko u  post powania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  (Dz.  U.
2010 nr 223 poz. 1458) oraz Kodeks Cywilny.

6. Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu kosztów udzia u w post powaniu.

Rozdzia  24. Wykaz za czników do SIWZ
Za cznik Nr 1 - Formularz oferty,
Za cznik Nr 2 - O wiadczenie Wykonawcy dotycz ce art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
Za cznik Nr 3 - O wiadczenie Wykonawcy dotycz ce rozporz dzenia Ministra

rodowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegó owych wymaga  w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od w cicieli nieruchomo ci (Dz.U.2013.122,),
Za cznik Nr 4 - O wiadczenie Wykonawcy dotycz ce art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
Za cznik Nr 5 - Wykaz wykonanych us ug,
Za cznik Nr 6 - Wzór umowy,
Za cznik nr 7 - O wiadczenie Wykonawcy dotycz ce art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,
Za cznik Nr 8 - Wzór zobowi zania innego podmiotu.
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Za cznik nr 1 – Formularz oferty

__________________________
(miejscowo  i data)

__________________________
(nazwa i adres Wykonawcy/lub nazwy i adresy
Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o zamówienie)

Zamawiaj cy

Gmina W chock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

OFERTA
Odpowiadaj c na og oszenie dotycz ce przetargu nieograniczonego na „Odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodz cych z nieruchomo ci
zamieszka ych na terenie gminy W chock w latach 2015-2016”, oferujemy wykonanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia:

1.   Za cen :

Cena
netto  za  1
miesi c

VAT

( ….. %)

Cena
brutto za
1 miesi c

Liczba
miesi cy

Cena
ca kowita
netto

VAT

( ….. %)

Cena
ca kowita
brutto

24

ownie cena ca kowita oferty brutto:.......................................................................................z
Oferowana cena za 1 miesi c realizacji zamówienia jest cen  sta , uwzgl dniaj  wszystkie
uwarunkowania wp ywaj ce na jej wysoko .
2. W terminie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2016 r.
3. wiadczamy, e:

1) zapoznali my si  z warunkami podanymi przez Zamawiaj cego w SIWZ
i akceptujemy je w ca ci jako wy czn  podstaw  procedury przetargowej;

2) uzyskali my wszelkie niezb dne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia;

3) akceptujemy istotne postanowienia umowy, zgodnie z wzorem umowy
stanowi cym za cznik do SIWZ;

4) uwa amy si  za zwi zanych niniejsz  ofert  na okres 30 dni, bieg terminu
rozpoczyna si  wraz z up ywem terminu sk adania ofert.

4. Wadium w kwocie 20 000,00 z  (s ownie: dwadzie cia tysi cy z otych), zosta o uiszczone
w dniu ................................ w formie ....................................................................................,
dokument wp aty w za czeniu. Wadium wniesione w pieni dzu prosimy zwróci  na konto
.................................................................................................................................w banku
.............................................................................................................................................. .

5. W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowi zujemy   si    do   zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiaj cego oraz do wniesienia tytu em
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zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy równowarto ci kwoty w wysoko ci 7 %
ceny ofertowej brutto, nie pó niej  ni  w dacie zawarcia umowy.

6. Roboty obj te zamówieniem zamierzamy wykona  sami / z udzia em podwykonawców*.
* niepotrzebne skre li
Cz ci zamówienia, które zamierzamy powierzy  do wykonania podwykonawcom:
– wype ni  gdy dotyczy

7. Upowa nionym przedstawicielem (pe nomocnikiem) do reprezentowania Wykonawcy
w post powaniu o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do podpisywania oferty
i innych dokumentów zwi zanych z post powaniem i podejmowaniem decyzji w imieniu
Wykonawcy jest ……………………………………………………………………..… .

8. Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowi  tajemnic  przedsi biorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mog  by  udost pniane
przez Zamawiaj cego.

9. Dane podmiotu sk adaj cego ofert :
NIP .......................................................   REGON ...............................................................
Numer faksu do porozumiewania si  z Wykonawc : ……....................................................
Adres poczty elektronicznej do porozumiewania si  z Wykonawc : ……............................
Korespondencj  w sprawie przedmiotowego zamówienia prosz  kierowa  na:
………………………………………………………………………………………………
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiaj cym ……....................................................
tel.: ……………………….. faks: …………….……… e-mail: …………………………...

10.Oferta wraz z za cznikami zosta a z ona na ……………….. kolejno ponumerowanych
stronach.

11. Do oferty do czono nast puj ce o wiadczenia, dokumenty i informacje:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

........................., dnia .........................                          ..............................................................
Podpis/y osób uprawnionych do sk adania

wiadcze
woli w imieniu Wykonawcy
oraz piecz tka / piecz tki

L.p. Cz  (zakres) robót
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Za cznik nr 2

wiadczenie Wykonawcy dotycz ce art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

__________________________
(nazwa i adres Wykonawcy/lub nazwy i adresy
Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o zamówienie)

Zamawiaj cy

Gmina W chock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

WIADCZENIE

Ja ni ej podpisany/my ni ej podpisani
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
dzia aj c w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy/ Wykonawców)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ubiegaj c si  o udzielenie zamówienia publicznego, w post powaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych pochodz cych z nieruchomo ci zamieszka ych na terenie gminy W chock
w latach 2015-2016”, o wiadczam/y, e spe niam/y warunki udzia u w post powaniu,
okre lone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych, tj.:
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli

przepisy prawa nak adaj  obowi zek ich posiadania;
2) posiadamy wiedz  i do wiadczenie;
3) dysponujemy odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;
4) spe niamy warunki dotycz ce sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..............................., dnia .........................
                    ...............................................................

Podpis/y osób uprawnionych do sk adania
wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy

oraz piecz tka / piecz tki
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Za cznik nr 3

 O wiadczenie Wykonawcy dotycz ce art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

__________________________
(nazwa i adres Wykonawcy/lub nazwy i adresy
Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o zamówienie)

Zamawiaj cy

Gmina W chock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

WIADCZENIE

Ja ni ej podpisany/my ni ej podpisani …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………….….…………………………………………………………………………………
dzia aj c w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy/ Wykonawców)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ubiegaj c si  o udzielenie zamówienia publicznego, w post powaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych pochodz cych z nieruchomo ci zamieszka ych na terenie gminy W chock
w latach 2015-2016”, o wiadczam/y, e spe niamy warunki okre lone w rozporz dzeniu
Ministra rodowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegó owych wymaga
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w cicieli nieruchomo ci (Dz.U.2013.122).

..............................., dnia .........................

...............................................................
Podpis/y osób uprawnionych do sk adania o wiadcze

woli w imieniu Wykonawcy
oraz piecz tka / piecz tki
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Za cznik Nr 4

wiadczenie Wykonawcy dotycz ce art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

__________________________
(nazwa i adres Wykonawcy)

Zamawiaj cy

Gmina W chock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

WIADCZENIE

Ja ni ej podpisany/my ni ej podpisani ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
dzia aj c w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ubiegaj c si  o udzielenie zamówienia publicznego, w post powaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych pochodz cych z nieruchomo ci zamieszka ych na terenie gminy W chock
w latach 2015-2016”, o wiadczam/y, e nie podlegam/y wykluczeniu z post powania
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 - 11 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych.

..............................., dnia .........................
                    ...............................................................

Podpis/y osób uprawnionych do sk adania o wiadcze
woli w imieniu Wykonawcy
oraz piecz tka / piecz tki

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia, o wiadczenie
sk ada i podpisuje ka dy z Wykonawców.
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Za cznik Nr 5

Wykaz wykonanych us ug

__________________________
(nazwa i adres Wykonawcy/lub nazwy i adresy
Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o zamówienie)

Wykaz wykonanych lub wykonywanych us ug

Ubiegaj c si  o udzielenie zamówienia publicznego, w post powaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych pochodz cych z nieruchomo ci zamieszka ych na terenie gminy W chock
w latach 2015-2016”, o wiadczam/y,  e  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  up ywem
terminu sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy w tym okresie,
wykonali my/ wykonujemy nast puj ce us ugi:

Lp.

Rodzaj
wykonanej

us ugi

Ca kowita
warto
(brutto)
w PLN

Data
wykonania

(od
miesi c/rok

do
miesi c/rok)

Masa odebranych
odpadów

komunalnych od
mieszka ców

nieruchomo ci,
w okresie 12

miesi cy

Nazwa i adres
odbiorcy
us ugi*

Nazwa i adres
Wykonawcy lub

podmiotu
udost pniaj cego

potencja **

Do niniejszego wykazu do czono dokumenty potwierdzaj ce, e wy ej wymienione us ugi
zosta y wykonane lub s  wykonywane zgodnie nale ycie.

..............................., dnia .........................

  ...............................................................
Podpis/y osób uprawnionych do sk adania

wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy
oraz piecz tka / piecz tki

* W przypadku zabudowy jednorodzinnej wpisa  ilo  obs ugiwanych nieruchomo ci (umów na odbiór
odpadów komunalnych) wraz z podaniem nazw gmin, w której us ugi s  realizowane.
** W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i do wiadczeniu innych podmiotów – dowód, e b dzie
dysponowa  zasobami niezb dnymi do realizacji zamówienia. Za dowód uznaje si  w szczególno ci pisemne
zobowi zanie takiego podmiotu (podpisane przez Podmiot udost pniaj cy zasoby oraz przez Wykonawc
przyjmuj cego zobowi zanie), do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb dnych zasobów. W opisie ww.
dokumentu nale y wymieni  zasoby, jakie zostan  udost pnione do realizacji ww. zamówienia, poda  zakres
rzeczowy, okres korzystania z ww. zasobów oraz zasady udost pnienia zasobów, nale y równie  okre li , czy
podmiot oddaj cy do dyspozycji zasoby b dzie bra  udzia  w realizacji cz ci zamówienia /np. jako
podwykonawca/).
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Za cznik nr 6

UMOWA NR BGK …….2014      /WZÓR/

zawarta w W chocku w dniu …………….. pomi dzy:
Gmin  W chock ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock, zwan  dalej Zamawiaj cym,
w imieniu której dzia a:
– Burmistrz Miasta i Gminy W chock
a
………………………………………… zarejestrowanym w ……………………………...….,
reprezentowanym przez ………………………………………………………………………...
zwanym dalej Wykonawc
w wyniku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, w post powaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego og oszonego
w Biuletynie Zamówie  Publicznych pod numerem …………..….. w dniu …………………,
zgodnie z ustaw  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (t.j. Dz.U. z 2013
r., poz. 907 z pó n. zm.), strony zawieraj  umow  o nast puj cej tre ci:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Zamawiaj cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania us ug  p.n. „Odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodz cych z nieruchomo ci
zamieszka ych na terenie gminy W chock w latach 01.01.2015 r. – 31.12.2016 r.”.

2. Przedmiot umowy obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu gminy W chock, pochodz cych od w cicieli nieruchomo ci zamieszka ych,
dostarczanie mieszka com worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
wyposa enie Punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w pojemniki i kontenery do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami okre lonymi przez
Zamawiaj cego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na warunkach
wskazanych w ofercie Wykonawcy z dnia ……………

3. Przedmiot umowy zosta  szczegó owo okre lony w Rozdziale 3 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, tj. w Opisie przedmiotu zamówienia, która stanowi Za cznik Nr
1 do niniejszej Umowy.

§ 2
Terminy

1. Wykonawca zrealizuje us ug  obj  przedmiotem zamówienia w zakresie odbierania,
transportu i zagospodarowania odpadów w terminie od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia
31 grudnia 2016 r.

2. Wykonawca wyposa y nieruchomo ci zamieszka e, w worki do selektywnej zbiórki
odpadów, zgodnie z opisem SIWZ, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 stycznia
2015 r. oraz ka dorazowo przy odbiorze poszczególnych frakcji odpadów.

3. Wykonawca dostarczy worki nowym kontrahentom w czasie wiadczenia us ugi,
w ci gu 3 dni od daty zg oszenia nieruchomo ci do obs ugi.

4. Wykonawca wyposa y PSZOK w pojemniki i kontenery do selektywnej zbiórki
odpadów zgodnie z opisem SIWZ, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 stycznia
2015 r.
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5. Wykonawca dostarczy w cicielom nieruchomo ci, uzgodniony z Zamawiaj cym
Harmonogram odbioru wszystkich frakcji odpadów komunalnych, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 20 grudnia 2014 r.

6. Cz stotliwo  odbioru poszczególnych frakcji odpadów reguluje SIWZ.

§ 3
wiadczenia Wykonawcy

1.  Wykonawca o wiadcza, e posiada niezb dne uprawnienia, wynikaj ce z powszechnie
obowi zuj cych przepisów prawa,  niezb dne do wykonania Przedmiotu umowy,
w szczególno ci posiada:
1) wpis do rejestru dzia alno ci regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta

i Gminy W chock, zgodnie z ustaw  z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu
czysto ci i porz dku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z pó n. zm.),
w zakresie obj tym przedmiotem zamówienia;

2)  wpis do rejestru zbieraj cych zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny, zgodnie
z ustaw  z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym
(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1155);

3) umow  z regionaln  instalacj  do przetwarzania odpadów komunalnych, wskazan
w Planie gospodarki odpadami dla województwa wi tokrzyskiego dla Regionu 2, na
przyjmowanie odebranych od w cicieli nieruchomo ci zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozosta ci z sortowania odpadów
komunalnych;

4) umowy z instalacjami odzysku i unieszkodliwiania lub zezwolenie na przetwarzanie
odpadów zgodnie z ustaw  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz.
21 z pó n. zm.), w zakresie obj tym przedmiotem zamówienia.

2.   Wykonawca o wiadcza, e posiada potencja  techniczny i osobowy niezb dny do
realizacji Przedmiotu umowy, a w szczególno ci baz  magazynowo-transportow  oraz
wymagan  ilo  oraz rodzaj rodków transportu, a pojazdy wyposa one s  w modu y
GPS umo liwiaj ce ledzenie tras przejazdu i ich pracy, spe niaj ce wymagania
okre lone w Rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegó owych wymaga  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w cicieli
nieruchomo ci (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).

3.   Wykonawca zobowi zuje si  do spe niania wymaga  okre lonych w ust. 1 i 2 przez ca y
okres realizacji Umowy.

§ 4
Obowi zki stron

1. Do obowi zków Zamawiaj cego nale y przede wszystkim:
1) Wspó praca z Wykonawc  przy uzgadnianiu Harmonogramu odbierania odpadów

oraz Instrukcji zbierania odpadów.
2) Przekazywanie informacji niezb dnych dla prawid owego wykonywania Umowy,

w szczególno ci informowania o zmianach w liczbie i lokalizacji nieruchomo ci
obj tych obowi zkiem odbierania odpadów - zmiany te nie powoduj  zmiany
wynagrodzenia umownego, okre lonego w § 8 umowy.

3) Terminowa zap ata wynagrodzenia za wykonane us ugi.
2. Do obowi zków Wykonawcy nale y przede wszystkim:
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1) Wykonywanie Przedmiotu umowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa,
z zachowaniem nale ytej staranno ci, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia,
o którym mowa w § 1 ust. 3 Umowy.

2) Terminowa realizacja reklamacji – w przypadku nieodebrania z nieruchomo ci
odpadów zgodnie z harmonogramem, w przeci gu 24 godzin od otrzymania
zawiadomienia pisemnie, faksem lub drog  elektroniczn  (e-mail) od Zamawiaj cego.

3) Przestrzeganie poufno ci co do informacji pozyskanych w zwi zku z realizacj
Umowy, w szczególno ci przestrzeganie przepisów dotycz cych ochrony danych
osobowych. Wykonawca nie mo e wykorzystywa  pozyskanych danych w aden inny
sposób lub w innym celu ni  dla wykonywania Umowy, w szczególno ci zakazuje si
wykorzystywania danych w celach reklamowych lub marketingowych.

4) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialno ci cywilnej z tytu u prowadzonej
dzia alno ci gospodarczej na kwot  nie ni sz  ni  100.000,00 z  przez ca y okres
realizacji Umowy. W przypadku gdy przed ona przed zawarciem Umowy polisa
obejmuje okres krótszy ni  okres realizacji Umowy, Wykonawca zobowi zany jest do
zachowania ci ci ubezpieczenia na wymagan  kwot  oraz przedk adania
Zamawiaj cemu kopii kolejnych polis.

5) W przypadku, gdy wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia wpisy do
rejestrów lub zezwolenia, trac  moc obowi zuj  lub zawarte umowy wskazane w §
3 ust. 1 pkt 3 i 4 wygasn , Wykonawca obowi zany jest do uzyskania nowych
wpisów, zezwole  lub zawarcia nowych umów oraz przekazania ich kopii
Zamawiaj cemu w terminie 21 dni od dnia ich wyga ni cia, pod rygorem odst pienia
od Umowy.

3. W czasie trwania Umowy Wykonawca zobowi zany jest tak e do:
1) udost pniania Zamawiaj cemu, na ka de danie, dokumentacji zwi zanej

z dzia alno ci  obj  przedmiotem zamówienia, w tym kart ewidencji odpadów,
dokumentów wagowych, raportów i danych GPS,

2) dokonywania odbioru i transportu odpadów równie  w przypadkach, kiedy dojazd do
miejsc gromadzenia odpadów b dzie utrudniony np. z powodu remontów dróg,
anomalii pogodowych itp., bez dodatkowego wynagrodzenia,

3) zapewnienia odbioru odpadów równie  w trudnych warunkach terenowych tzw.
„trudne dojazdy” np. w skie ulice, podjazdy, poprzez zastosowanie mniejszych
rodków transportu dowo cych odpady do ulic g ównych, lub te  poprzez

zastosowanie odpowiednich rodków technicznych, bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 5
Wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego u ycia i odzysku

1. Wykonawca jest zobowi zany do osi gni cia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy,
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego u ycia i odzysku frakcji odpadów
obejmuj cych papier, metale, tworzywa sztuczne, szk o, inne ni  niebezpieczne odpady
budowlane i rozbiórkowe, wyliczanych zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska
z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego

ycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U.
z 2012 r. poz. 645).

2. Wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego u ycia i odzysku
wskazanych w ust. 1 frakcji odpadów wynosz :

 1) papier, metale, tworzywa sztuczne, szk o w 2015 r. - co najmniej 16%,
 2) papier, metale, tworzywa sztuczne, szk o w 2016 r. - co najmniej 18%,
 3) inne ni  niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w 2015 r. - co najmniej 40 %,
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 4) inne ni  niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w 2016 r. - co najmniej 42 %.
3. Wykonawca zobowi zuje si  do zagospodarowania w sposób inny ni  sk adowanie na

sk adowisku w 2015 r. co najmniej 50% (wagowo), a w 2016 r. co najmniej 45%
(wagowo) odebranych odpadów ulegaj cych biodegradacji, w stosunku do masy tych
odpadów wytworzonych w 1995 r.

4. Ustalenie, czy Wykonawca osi gn  wymagane poziomy recyklingu nast pi na podstawie
sprawozdania, o którym mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu
czysto ci i porz dku w gminach. Sprawozdanie Wykonawca przekazuje Zamawiaj cemu
w terminie do ko ca miesi ca nast puj cego po kwartale, którego dotyczy.

§ 6

Raporty i informacje
1.  Wykonawca jest obowi zany do przekazywania Zamawiaj cemu miesi cznych raportów,

zawieraj cych odpowiednio, nast puj ce informacje:
a)  ilo  [Mg] odebranych poszczególnych rodzajów odpadów, m.in. odpadów

zmieszanych, szk a, tektury, papieru i opakowa  wielomateria owych, tworzyw
sztucznych i metali, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zu ytego sprz tu
elektrycznego i elektronicznego, zu ytych opon, odpadów niebezpiecznych,
przeterminowanych leków, zu ytych baterii i akumulatorów, innych ni  niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów zielonych;

b)  sposoby zagospodarowania ww. odpadów wraz ze wskazaniem podmiotów, którym
zosta y przekazane;

c) wyszczególnienie miejscowo ci i liczb  gospodarstw domowych gdzie wykonano
us ug ;

c)  wykaz nieruchomo ci, w zakresie wyszczególnionym przez Zamawiaj cego, z których
w danym miesi cu zosta y odebrane odpady komunalne, z podaniem nazwy
miejscowo ci, ulicy i numeru budynku oraz rodzaju i ilo ci odebranych odpadów.

2. Wykonawca jest zobowi zany do comiesi cznego przekazywania Zamawiaj cemu
po wiadczonych kopii kart przekazania odpadów do RIPOK lub do instalacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów, sporz dzonych zgodnie z  Rozporz dzeniem Ministra

rodowiska z dnia 08 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673).

3. Wykonawca jest zobowi zany do niezw ocznego przekazywania Zamawiaj cemu
informacji o niezgodnym z Regulaminem utrzymania czysto ci i porz dku na terenie
Gminy W chock zbieraniu odpadów przez w cicieli nieruchomo ci, w szczególno ci ich
mieszaniu lub przygotowywaniu do odbierania w niew ciwych pojemnikach. Informacja
powinna zawiera  w szczególno ci:
a) adres nieruchomo ci, na której odpady zbierane s  w sposób niezgodny

z regulaminem,
b) zdj cia w postaci cyfrowej, potwierdzaj ce niezgodne z regulaminem zbieranie

odpadów, pozwalaj ce w sposób nie budz cy w tpliwo ci na przypisanie pojemników
lub worków do konkretnej nieruchomo ci,

c) protokó  sporz dzony przez pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili fakt
niezgodnego z regulaminem post powania z odpadami.

4. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 3 Wykonawca przekazuje Zamawiaj cemu w formie
pisemnej i elektronicznej, uzgodnionej z Zamawiaj cym, w terminie do 7 dni od
zako czenia miesi ca, którego dotyczy.

5. Zamawiaj cy w terminie 7 dni akceptuje raport lub zg asza uwagi. Zaakceptowany przez
Zamawiaj cego raport jest podstaw  do wystawienia faktury za wykonan  us ug .
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§ 7
Porozumiewanie si  stron

1.  Wykonawca wyznacza Koordynatora Umowy - P. ………………………………………..,
tel. ……………………, z którym Zamawiaj cy b dzie móg  si  skontaktowa
bezpo rednio w dni robocze. Koordynator b dzie odpowiada  za nadzorowanie
wykonywania Umowy ze strony Wykonawcy.

2.  Osob  ze strony Zamawiaj cego, upowa nion  do kontaktowania si  z Koordynatorem
Umowy jest ………………………………………………..…., tel ………………………. .

3.  Zmiana danych wskazanych w pkt. 1 i 2, nie stanowi zmian Umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 8
Wynagrodzenie i zap ata wynagrodzenia

1. Ustala si  miesi czny okres rozliczeniowy wykonania us ug obj tych umow .
2. Rycza towe miesi czne wynagrodzenie Wykonawcy z tytu u realizacji us ug obj tych

umow  stanowi kwot  w wysoko ci netto … z  (s ownie … z otych), wraz z podatkiem …
% VAT w wysoko ci … z  (s ownie … z otych), co cznie stanowi kwot  brutto
w wysoko ci … z  (s ownie … z otych).

3. Wynagrodzenie nale ne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowi zuj cej w chwili powstania obowi zku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmian umowy.

4. czna kwota ca kowitego rycza towego wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytu u
realizacji us ug obj tych umow  nie mo e przekroczy  kwoty ………………… z
(s ownie: ………………………………), oraz obowi zuj cy podatek VAT, w ca ym
okresie obowi zywania umowy okre lonym w § 2. Warto  ta wynika z ceny z onej
oferty Wykonawcy w dniu……………………… stanowi cej Za cznik nr 2 do Umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie elementy uj te w Opisie przedmiotu
zamówienia, znajduj cym si  w Rozdziale 3 SIWZ – stanowi cej Za cznik nr 1 do
Umowy.

6. Wynagrodzenie p atne b dzie po zako czeniu danego miesi ca wiadczenia us ugi, na
podstawie prawid owo wystawionej faktury VAT, po zaakceptowaniu przez
Zamawiaj cego raportu wraz z za cznikami, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2 Umowy.
Warunkiem zaakceptowaniu przez Zamawiaj cego raportu jest w szczególno ci
wykonanie us ugi bez zastrze  oraz przedstawienie wymaganych dokumentów.

7. Wynagrodzenie nale ne Wykonawcy z tytu u realizacji Przedmiotu umowy za miesi ce
grudzie  2015 r. i grudzie  2016 r., zostanie wyp acone w terminie do 30 dni od dnia
przekazania przez Wykonawc  sprawozda  odpowiednio za IV kwarta  2015 r. i za IV
kwarta  2016  r., o których mowa w § 5 ust. 4 Umowy.

8. Wynagrodzenie p atne b dzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiaj cego faktury
wystawionej zgodnie z ust. 5.

9. Za dzie  dokonania zap aty za faktur  strony przyjmuj  dzie  obci enia rachunku
bankowego Zamawiaj cego.

10. Wszelkie kwoty nale ne Zamawiaj cemu, w szczególno ci z tytu u kar umownych, mog
by  potr cane z p atno ci realizowanych na rzecz Wykonawcy.

11. Za nieterminowe p atno ci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy  odsetki ustawowe.
12. W przypadku robót realizowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców,

warunkiem zap aty przez Zamawiaj cego cz ci wynagrodzenia jest do czenie przez
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Wykonawc  do ka dej faktury VAT pisemnych o wiadcze  podwykonawców i dalszych
podwykonawców o uregulowaniu wobec nich wymagalnych nale no ci z tytu u
wykonanych robót na dzie  wystawienia faktury dla Zamawiaj cego oraz dowodów
zap aty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz tych podmiotów.

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawc  dowodów zap aty i o wiadcze ,
o których mowa w § 8 ust. 12 Umowy, Zamawiaj cy wstrzymuje wyp at  nale nego
wynagrodzenia za wykonane us ugi.

14. W przypadku uchylenia si  od obowi zku zap aty odpowiednio przez Wykonawc ,
podwykonawc  lub dalszego podwykonawc  Zamawiaj cy dokona bezpo redniej zap aty
wymagalnego wynagrodzenia przys uguj cego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, który zawar  przed on  Zamawiaj cemu umow  o podwykonawstwo,
której przedmiotem s  dostawy lub us ugi, na zasadach i w zakresie okre lonym w art.
143c ustawy – Prawo zamówie  publicznych.

15. Bezpo rednia zap ata obejmuje wy cznie nale ne wynagrodzenie, bez odsetek, nale nych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16.  W przypadku dokonania bezpo redniej zap aty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o której mowa w § 8 ust. 13, Zamawiaj cy potr ci kwot  wyp aconego
tym podmiotom wynagrodzenia z wynagrodzenia nale nego Wykonawcy.

17. Strony zgodnie postanawiaj , e Wykonawca i podwykonawca nie mog , bez uprzedniej
zgody Zamawiaj cego podejmowa adnych czynno ci w szczególno ci zawiera  umów,
zw aszcza cesji i por czenia, których skutkiem mog oby by  przej cie na osob  trzeci , na
podstawie umowy lub z mocy prawa wierzytelno ci przys uguj cej Wykonawcy
i podwykonawcy w stosunku do Zamawiaj cego, albo wst pienie osoby trzeciej w prawa
zaspokojonego wierzyciela. Wykonawca o wiadcza, e zastrze enie to zostanie
wprowadzone do umowy zawartej mi dzy Wykonawc  a podwykonawc .

18. Za ka de pojedyncze naruszenie postanowienia przepisu § 8 ust. 17, Wykonawca
i podwykonawca zap ac  Zamawiaj cemu kar  umown  w wysoko ci 10% warto ci
umowy. Kar  umown  Wykonawca zobowi zuje si  zap aci  w terminie 14 dni po
otrzymaniu pisemnego wezwania Zamawiaj cego.

19. Zamawiaj cy tj. Gmina W chock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock, upowa nia
Wykonawc  do wystawienia faktury VAT bez podpisu upowa nionego przedstawiciela
Zamawiaj cego i o wiadcza, e posiada Numer Identyfikacji Podatkowej 664-19-85-659.

§ 9

Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy
1. Strony potwierdzaj , e przed zawarciem umowy Wykonawca wniós  zabezpieczenie

nale ytego wykonania umowy w wysoko ci 7 % wynagrodzenia ofertowego (ceny
ofertowej brutto), o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. ………….. z  (s ownie ……………. )
w formie ………………………………………………………………………………….,
zabezpieczaj ce w szczególno ci terminowe wykonywanie obowi zków umownych oraz
roszczenia o szkod  powsta e na skutek niewykonywania lub nienale ytego wykonania
umowy.

2. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy zostanie zwrócone/zwolnione Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiaj cego za
nale ycie wykonane, tj. w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawc
sprawozdania, o którym mowa w § 5 pkt 4 Umowy, za IV kwarta  2016 r.

3. Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
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§ 10
Kary umowne

1. Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu kar  umown  w przypadku nieosi gni cia
wymaganych zgodnie z § 5 ust. 2 Umowy poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego u ycia i odzysku, wskazanych w § 5 ust. 1 frakcji odpadów.

2. Kary pieni ne, o których mowa w ust. 1, oblicza si  jako iloczyn stawki op aty za
zmieszane odpady komunalne, okre lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.
1232 z pó n. zm.) i brakuj cej masy odpadów komunalnych, wyra onej w Mg, wymaganej
do osi gni cia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego u ycia
i odzysku innymi metodami okre lonych frakcji odpadów.

3. Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu kary umowne:
1) w wysoko ci 10% wynagrodzenia brutto, okre lonego w § 8 ust. 4 Umowy - za

odst pienie od Umowy z przyczyn zale nych od Wykonawcy;
2) w wysoko ci 100 z  (sto z otych) za ka dy dzie  zw oki, dla ka dej nieruchomo ci -

z tytu u zw oki w realizacji reklamacji, tj. braku odbioru odpadów (zmieszanych lub
segregowanych) w terminie okre lonym w § 4 ust. 2 pkt 2 Umowy;

3) w wysoko ci 100 z  (sto z otych) - za ka dy dzie  opó nienia w wyposa eniu PSZOK
w pojemniki i kontenery do selektywnej zbiórki odpadów;

4) w wysoko ci 100 z  (sto z otych) - za ka dy dzie  opó nienia w z eniu raportu,
o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;

5) za brak zap aty lub nieterminow  zap at  wynagrodzenia nale nego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysoko ci 10 % wynagrodzenia brutto nale nego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

6) w razie nieprzed enia w terminie okre lonym w § 12 ust. 2 po wiadczonej za
zgodno  z orygina em kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko ci
10% wynagrodzenia brutto nale nego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu
zap aty w czasie wyznaczonym przez Zamawiaj cego zgodnie z art. 143b ust. 9 ustawy
– Prawo zamówie  publicznych – w wysoko ci 5% wynagrodzenia brutto nale nego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5.  W przypadku niezap acenia kar umownych, w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania do dobrowolnej zap aty, Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo potr cenia kwot
z tytu u naliczenia kar umownych z nale nego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
Zap acenie lub potr cenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowi zku
wykonania zobowi za  umownych.

6.  Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile
warto  faktycznie poniesionych szkód przekracza wysoko  kar umownych.

§ 11
Umowne prawo odst pienia od umowy

1. Zamawiaj cemu przys uguje prawo odst pienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca nie rozpocz wiadczenia us ug, pomimo wezwania Zamawiaj cego

wyznaczaj cego termin na ich podj cie;
2) Wykonawca przerwa  bez uzasadnienia, z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy

realizacj  Przedmiotu umowy i przerwa ta trwa d ej ni  7 kolejnych dni
kalendarzowych;
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3) Wykonawca nie wykonuje obowi zków wynikaj cych z ustawy z dnia 13 wrze nia
1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach;

4) Wykonawca utraci  prawo do wykonywania dzia alno ci b cej przedmiotem
niniejszej umowy, z zastrze eniem § 4 ust. 2 pkt 5 Umowy;

5) Wykonawca znajduje si  w stanie zagra aj cym niewyp acalno ci  lub przechodzi
w stan likwidacji w celach innych ni  przekszta cenia przedsi biorstwa lub po czenia
si  z innym przedsi biorstwem;

6) Zostanie wydany nakaz zaj cia maj tku Wykonawcy lub gdy zostanie wszcz te
post powanie egzekucyjne w stopniu uniemo liwiaj cym realizacj  Umowy;

7) Wyst pi istotna zmiana okoliczno ci powoduj ca, e wykonanie umowy nie le y
w interesie publicznym, czego nie mo na by o przewidzie  w chwili zawarcia umowy
– odst pienie od umowy w tym przypadku mo e nast pi  w terminie 30 dni od
powzi cia wiadomo ci o powy szych okoliczno ciach.

2. Zamawiaj cemu przys uguje prawo odst pienia od umowy w przypadku, gdy wyst pi
konieczno  wielokrotnego, co najmniej 3-krotnego, dokonywania bezpo redniej zap aty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, lub gdy suma
wyp aconych przez Zamawiaj cego bezpo rednio podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wynagrodze  przekroczy 5% warto ci umowy.

3. Wykonawcy przys uguje prawo odst pienia od umowy, je eli Zamawiaj cy pozostaje
w zw oce z zap at  wynagrodzenia przekraczaj  60 dni, na które Wykonawca nale ycie
i w zgodzie z postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa wystawi  faktur  VAT.
Przed wypowiedzeniem Wykonawca wezwie Zamawiaj cego do wykonania
zobowi zania, wyznaczaj c dodatkowy, co najmniej 14 dniowy termin do dokonania

atno ci.
4. W przypadku odst pienia od umowy Wykonawca mo e da  jedynie wynagrodzenia

nale nego mu z tytu u wykonania cz ci umowy.
5. Odst pienie od umowy powinno nast pi  w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci

takiego o wiadczenia i powinno zawiera  uzasadnienie.

§ 12
Podwykonawcy

1. Wykonawca b dzie realizowa  przedmiot umowy si ami w asnymi lub zleci cz  robót
zwi zanych z wykonaniem przedmiotu umowy innemu podmiotowi, tj. podwykonawcy,
z okre leniem nale nego za te roboty podwykonawcy wynagrodzenia i przy zachowaniu
warunków okre lonych w art. 647¹ Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówie
publicznych. W takim przypadku Wykonawca ma obowi zek przedstawi  Zamawiaj cemu
zakres robót, które zamierza zleci  podwykonawcom, nazwy (firmy) podwykonawców
oraz uzyska  akceptacj  Zamawiaj cego.

2. Wykonawca ma obowi zek przedstawi  Zamawiaj cemu po wiadczon  za zgodno
z orygina em kopi  zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s  dostawy
lub us ugi, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od ich zawarcia z wy czeniem umów
o podwykonawstwo o warto ci mniejszej ni  0,5% warto ci niniejszej umowy. Powy sze
wy czenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o warto ci wi kszej ni  50.000 z .

3. Zamawiaj cy wymaga, aby tre  zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami zawiera a regulacje zbie ne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej
umowy, a w szczególno ci okre la a:
1) zakres przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy, zgodny z ustalonym

harmonogramem odbioru odpadów,
2) zasady odbiorów cz ci przedmiotu umowy wykonanych przez podwykonawc ,
3) wysoko  i podstaw  zap aty przez Wykonawc  wynagrodzenia dla podwykonawcy,
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4) termin zap aty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który
nie mo e by  d szy ni  30 dni od dnia dor czenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

5) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców,
6) podstawy zap aty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,
7) wymagan  tre  umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami,
8) uprawnienie Zamawiaj cego i Wykonawcy do zap aty podwykonawcy i dalszym

podwykonawcom wynagrodzenia,
9) zakaz dokonywania czynno ci, o którym mowa w § 8 ust. 17,
10)umowa nie mo e zawiera  postanowie  uzale niaj cych uzyskanie przez

podwykonawc  lub dalszego podwykonawc  zap aty za realizacj  przedmiotu umowy
od zap aty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiaj cego lub odpowiednio od
zap aty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawc ,

11)umowa musi zawiera  wynagrodzenie, które nie mo e by  wy sze ni  wynikaj ce
z oferty Wykonawcy,

12)umowa musi zawiera  o wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, i
zapozna  si  z tre ci  umowy cz cej Wykonawc  i Zamawiaj cego,

13)  umowa musi zawiera  postanowienia dotycz ce rozwi zania umowy
o podwykonawstwo w przypadku rozwi zania niniejszej umowy.

4. Wykonawca mo e zawrze  umow  z podwykonawc  wy cznie w formie pisemnej
i w brzmieniu zgodnym z § 12 ust. 3.

5. Zamawiaj cy ma prawo w uzasadnionych wypadkach zg osi  zastrze enia lub sprzeciw
(odmówi  wyra enia zgody) co do wykonywania cz ci przedmiotu umowy przez
wskazanego przez Wykonawc  podwykonawc  lub dalszych podwykonawców,
w szczególno ci je eli sposób spe nienia wiadczenia oraz regulacje zawartej umowy nie

 zgodne z wymogami okre lonymi w niniejszej Umowie oraz w SIWZ - stanowi cej
Za cznik nr 1 do Umowy.

6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiaj cego za spójno  postanowie  umowy zawartej
z podwykonawc  z niniejsz  umow  i ponosi ryzyko zaistnia ych niezgodno ci. Strony
stwierdzaj , e brak zastrze  lub sprzeciwu Zamawiaj cego co do umowy
z podwykonawc  nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno ci wobec Zamawiaj cego.

7. Niewykonanie lub nienale yte wykonanie przez podwykonawc  cz ci przedmiotu umowy
upowa nia Zamawiaj cego do dania od Wykonawcy odsuni cia podwykonawcy od
realizacji robót w sposób sta y lub czasowy. Wykonawca zobowi zany jest stosownie do
zaistnia ych okoliczno ci bezzw ocznie rozwi za  lub zmieni  umow  zawart
z podwykonawc . W sytuacji powy szej Wykonawca realizuje roboty samodzielnie lub
powierza je z zachowaniem trybu okre lonego powy ej innemu podwykonawcy.

8. Zamawiaj cy mo e za da  od Wykonawcy niezw ocznego usuni cia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie zosta a zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiaj cego, lub mo e usun  takiego
podwykonawc  lub dalszego podwykonawc  na koszt Wykonawcy

9. Wykonawca wyra a zgod  i jest odpowiedzialny za to, by wszystkie uprawnienia
przys uguj ce Zamawiaj cemu wobec Wykonawcy mog y by  realizowane wobec
podwykonawcy i dalszych podwykonawców, nawet je eli poszczególne postanowienia
umowy nie stwierdzaj  tego wprost.

10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno ci za
wykonanie obowi zków wynikaj cych z umowy i obowi zuj cych przepisów prawa.
Wykonawca odpowiada za dzia ania i zaniechania podwykonawców jak za w asne.

11. Je eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca  powo ywa  si ,  na  zasadach  okre lonych  w  art.  26  ust.  2b  ustawy  –  Prawo
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zamówie  publicznych, w celu wykazania spe niania warunków udzia u w post powaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówie  publicznych, Wykonawca jest
obowi zany wykaza  Zamawiaj cemu, i  proponowany inny podwykonawca lub sam
Wykonawca samodzielnie spe nia je w stopniu nie mniejszym ni  wymagany w trakcie
post powania udzielenie zamówienia.

12. Postanowienia ust. 1-10 stosuje si  odpowiednio do zawierania umów z dalszymi
podwykonawcami

13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie, do stosunków mi dzy
Zamawiaj cym, a Wykonawc , podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami stosuje si
przepisy ustawy – Prawo zamówie  publicznych, a w szczególno ci art. 143 a – 143 c tej
ustawy.

§ 13
Zmiana umowy

1. Zamawiaj cy przewiduje mo liwo  zmian postanowie  zawartej umowy w stosunku do
tre ci oferty, w nast puj cych przypadkach:
1) z powodu okoliczno ci si y wy szej, np. wyst pienia zdarzenia losowego wywo anego

przez czynniki zewn trzne, którego nie mo na by o przewidzie , w szczególno ci
zagra aj cego bezpo rednio yciu lub zdrowiu ludzi lub gro cego powstaniem
szkody w znacznych rozmiarach;

2) odst pienia na wniosek Zamawiaj cego od realizacji cz ci zamówienia i zwi zanej
z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wyst pienia obiektywnych
okoliczno ci, których Zamawiaj cy nie móg  przewidzie  na etapie przygotowania
post powania, a które powoduj , e wykonanie przedmiotu zamówienia bez
ograniczenia zakresu zamówienia powodowa oby dla Zamawiaj cego niekorzystne
skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i zwi zane z tym
racjonalne wydatkowanie rodków publicznych;

3) wprowadzenia zmian w stosunku do SIWZ w zakresie wykonywania prac nie
wykraczaj cych poza zakres przedmiotu umowy, w sytuacji konieczno ci
usprawnienia procesu realizacji zamówienia.

2. Nie stanowi  zmian umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówie  publicznych:
1)  zmiana danych zwi zanych z obs ug  administracyjno-organizacyjn  Umowy,
2)  zmiana danych teleadresowych,
3) zmiana danych rejestrowych, zmiany osób reprezentuj cych Strony,
4) zmiany b ce nast pstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
5)  utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywo anych w tre ci Umowy, w ka dym

takim przypadku Strony maj  obowi zek stosowania si  do obowi zuj cych
w danym czasie aktów prawa.

3. Zmiany wyszczególnione w ust. 2 dokonywane s  w drodze jednostronnego pisemnego
wiadczenia danej Strony i wywo uj  skutek od dnia dor czenia go drugiej Stronie.

4. Wszelkie zmiany i uzupe nienia tre ci niniejszej umowy, wymagaj  aneksu
sporz dzonego z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem niewa no ci,
z zastrze eniem ust. 3 oraz § 8 ust 3.

§ 14

Postanowienia ko cowe
1.  Spory wynik e na tle realizacji niniejszej umowy, Strony zobowi zuj  si  rozstrzyga

polubownie. W razie braku polubownego porozumienia spory rozstrzygane b  przez s d
ciwy miejscowo dla Zamawiaj cego.
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2.  W sprawach nieuregulowanych niniejsz  umow  stosuje si  przepisy ustaw: ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z pó n.
zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121),
o ile przepisy ustawy Prawo zamówie  publicznych nie stanowi  inaczej.

§ 15

1. Umow  sporz dzono w czterech jednobrzmi cych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiaj cego i 2 egz. dla Wykonawcy.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi Za cznik nr 1 do Umowy.
3. Oferta Wykonawcy stanowi Za cznik nr 2 do Umowy.

ZAMAWIAJ CY: WYKONAWCA:
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Za cznik nr 7
__________________________
(nazwa i adres Wykonawcy)

Zamawiaj cy

Gmina W chock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

WIADCZENIE
Wykonawcy dot. art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówie  publicznych

Ja ni ej podpisany/my ni ej podpisani ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
dzia aj c w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ubiegaj c si  o udzielenie zamówienia publicznego, w post powaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych pochodz cych z nieruchomo ci zamieszka ych na terenie gminy W chock
w latach 2015-2016”,

wiadczam/y, e firma, któr  reprezentuj , nie nale y do grupy kapita owej*.

wiadczam/y, e firma, któr  reprezentuj , nale y do grupy kapita owej*. W zwi zku z tym
poni ej zamieszczam list  podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej:
…………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………………………
……...……………………………………………………………………………………………
lub w za czeniu przedk adam list  podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej**

..............................., dnia .........................
                    ...............................................................

Podpis/y osób uprawnionych do sk adania
wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy

oraz piecz tka / piecz tki

*niepotrzebne skre li
**je li na niniejszym formularzu jest za ma o miejsca, mo na do czy  oddzieln  list
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia, o wiadczenie sk ada
i podpisuje ka dy z Wykonawców.
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Za cznik nr 8

Zobowi zanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb dnych
zasobów

__________________________
(nazwa, adres, numer telefonu Podmiotu
oddaj cego do dyspozycji niezb dne zasoby)

Zamawiaj cy

Gmina W chock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

Ja ni ej podpisany/my ni ej podpisani
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
dzia aj c w imieniu (nazwa/firma i adres podmiotu oddaj cego do dyspozycji niezb dne
zasoby)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zobowi zuj /zobowi zujemy si  do oddania na rzecz (nazwa i adres Wykonawcy
sk adaj cego ofert )
…………………………………………………………………………………………………...
…...………………………………………………………………………………………………

do dyspozycji nast puj cych niezb dnych zasobów, na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia publicznego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych pochodz cych z nieruchomo ci zamieszka ych na terenie gminy

chock w latach 2015-2016”:
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

(Wa ne: w opisie nale y wymieni  zasoby, jakie zostan  udost pnione do realizacji ww. zamówienia, poda
zakres rzeczowy, okres korzystania z ww. zasobów oraz zasady udost pnienia zasobów (np. doradztwo,
konsultacje, umowa o wspó pracy, umowa o podwykonawstwo, porozumienie mi dzy pracodawcami o

delegowaniu pracowników w celu wykonania pracy u Wykonawcy, itp.), nale y równie  okre li , czy podmiot
oddaj cy do dyspozycji zasoby b dzie bra  udzia  w realizacji cz ci zamówienia /np. jako podwykonawca/)

..............................., dnia .........................

.......................................................................                       ...............................................................
Podpis/y osób uprawnionych do sk adania                             Podpis/y osób uprawnionych do sk adania
  o wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy                 o wiadcze  woli w imieniu Podmiotu
         oraz piecz tka / piecz tki oddaj cego do dyspozycji niezb dne

zasoby oraz piecz tka / piecz tki


