
Andrychów, dnia 12.04.2013 r.

ZMIANA SIWZ 
Wysłano do  publikacji  w Dzienniku Urzędowym Unii  Europejskiej  dnia 
12.04.2013 r.

W  związku  z  prowadzonym  postępowaniem  nr  PA/02/KS/2013 
o  zamówienie  publiczne  na  „Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów 
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych  przez 
mieszkańców w Gminie Andrychów”, na podstawie art.  38 ust.  4 ustawy 
z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity  z  2010  roku,  Dz.  U.  Nr  113,  poz.  759  ze  zmianami)  Prawo 
zamówień  publicznych,  Zamawiający  informuje,  że  wprowadza  zmiany 
w następujących punktach:

I SIWZ:

1. II Tryb udzielenia zamówienia pkt. 2.2

Zamiast: 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: PA/01/KS/2013. 

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

Powinno być:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: PA/02/KS/2013. 

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

2. III Przedmiot zamówienia  
3.2 Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie.

Zamiast: 

1. Powierzchnia Gminy Andrychów wynosi 100,6 km2. 

2. Liczba zamieszkałych mieszkańców w Gminie Andrychów  wynosi – 43.859 osób, z czego 

w zabudowie jednorodzinnej – 29.106 osób, a w zabudowie wielorodzinnej – 14.753 osób. 

3. Liczba budynków wielorodzinnych (bloków) – 135 szt. 
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4. W trakcie trwania Zamówienia liczba gospodarstw domowych oraz liczba mieszkańców 

może ulec zmianie.

5. Rodzaje pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych: 110 l, 120 l, 140 l, 240 l, 

1100 l, 7000 l.

6. Ilość odpadów zmieszanych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z 

terenu Gminy Andrychów w roku 2012 wyniosła 7.640,2 Mg, natomiast ilość odpadów 

zbieranych selektywnie i przekazanych do odzysku w Gminie Andrychów w roku 2012 

wyniosła 319 Mg. 

7.  Spodziewana  masa  odpadów  komunalnych  z  gospodarstw  domowych  w  oparciu  o 

koncepcję  systemu  gospodarki  odpadami  w  gminie  Andrychów  na  lata  2013  –  2016 

przedstawia się następująco:

Lp. Wyszczególnienie 2013 (Mg/6 miesięcy)

1 Odpady komunalne 4521,56

2 Odpady zbieranie selektywnie 1540,59

Powinno być:

1. Powierzchnia Gminy Andrychów wynosi 100,6 km2. Gmina Andrychów charakteryzuje się 

dużą różnicą w położeniu budynków przewidzianych do obsługi w zakresie gospodarki odpa-

dami (najniżej położony punkt Gminy to około 310 mnpm, a najwyżej to około 780 mnpm. 

Długość dróg na terenie gminy Andrychów wynosi 284 km. Drogi te charakteryzują się duży-

mi kątami nachylenia, część dróg jest wykonania bez nakładki asfaltowej (drogi żwirowe, nie-

utwardzone).

2. Liczba zamieszkałych mieszkańców w Gminie Andrychów  wynosi – 43.859 osób, z czego 

w zabudowie jednorodzinnej – 29.106 osób, a w zabudowie wielorodzinnej – 14.753 osób. 

3. Liczba budynków na terenie Gminy Andrychów:

- wielorodzinnych (bloków) na terenie miasta Andrychowa – 135 szt. 

- jednorodzinnych na terenie miasta Andrychowa –  1.853 szt.
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- jednorodzinnych na terenie sołectw – 5.549 szt. 

4. W trakcie trwania Zamówienia liczba gospodarstw domowych oraz liczba mieszkańców 

może ulec zmianie.

5. Ustala się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości|:

1) pojemniki na odpady o pojemności od 6 l do 1100 l; 

2) kontenery o pojemności od 1300 l do 10 000 l; 

3) worki o pojemności od 60 l do 120 l oraz worki typu big bag (dotyczy wyłącznie odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych). 

6.  Ilość  odpadów zmieszanych  odebranych  od właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych  z 

terenu  Gminy  Andrychów  w roku  2012  wyniosła  5.500  Mg,  natomiast  ilość  odpadów 

przekazanych  do  odzysku  w  Gminie  Andrychów  w  roku  2012  wyniosła  319  Mg. 

Zamawiający  nie  jest  w  stanie  oszacować  dokładnej  ilości  odpadów,  które  Wykonawca 

będzie zobowiązany odebrać.  Zamawiający przy przygotowaniu oferty nie ogranicza ilości 

którejkolwiek z grupy odpadów, które będzie można oddawać. Wykonawca musi brać pod 

uwagę wskaźniki określone w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego.

 7. Spodziewana masa wszystkich odpadów komunalnych w okresie realizacji zadania z go-

spodarstw domowych w oparciu o koncepcję systemu gospodarki odpadami w gminie Andry-

chów wynosi około 4.521 Mg.

3. III Przedmiot zamówienia pkt 3.3 ppkt. 2:

Zamiast: 
1. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych (odpady segregowane, kody 15 01 01, 15 01 

02, 15 01 04, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40) – odbywać się będzie  

w systemie workowym. 

Kolory worków:

Powinno być:
1. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych (odpady segregowane, kody 15 01 01, 

15 01 02, 15 01 04, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40) – odbywać się 

będzie w systemie pojemnikowym. 

Kolory pojemników:
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4. Zabudowa wielorodzinna

Zamiast:
I. Na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywać będzie system pojemnikowy zbiórki  

odpadów komunalnych.

Rodzaje odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości.

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) – gromadzone będą 

w pojemnikach. Pojemniki zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie. 

Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych – 2 razy w tygodniu. Odbiór odpadów 

odbywać  się  będzie  zgodnie  z opracowanym  harmonogramem  Wykonawcy 

uzgodniony z Zamawiającym.

2. Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane, kody 15 01 01, 15 01 

02, 15 01 04, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40) – gromadzone będą  

w pojemnikach (kontenerach) wg następującego podziału:

a) kolor niebieski – przeznaczony do zbierania papieru i tektury,

b)  kolor  żółty  –  przeznaczony  do  zbierania  tworzyw  sztucznych  i  opakowań 

wielomateriałowych,

c) kolor zielony – przeznaczony do zbierania szkła bezbarwnego i kolorowego,

d) kolor brązowy – przeznaczony do zbierania odpadów zielonych,

e) kolor szary – przeznaczony do zbierania metalu. 

Pojemniki (kontenery) do segregacji zapewnia właściciel nieruchomości.

Powinno być:
Na  terenie  zabudowy  wielorodzinnej  obowiązywać  będzie  system  pojemnikowy  zbiórki  

odpadów komunalnych.

Rodzaje odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości.

1. Niesegregowane (zmieszane)  odpady komunalne  (kod 20 03 01)  – gromadzone  będą 

w pojemnikach.  Pojemniki  zapewnia  właściciel  nieruchomości  we  własnym  zakresie. 

Częstotliwość  odbioru  odpadów  zmieszanych  –  2  razy  w  tygodniu.  Odbiór  odpadów 

odbywać się  będzie  zgodnie  z opracowanym harmonogramem Wykonawcy uzgodniony z 

Zamawiającym.

2. Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane, kody 15 01 01, 15 01 

02, 15 01 04, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40) – gromadzone będą  

w pojemnikach wg następującego podziału:
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a) kolor niebieski – przeznaczony do zbierania papieru i tektury,

b)  kolor  żółty  –  przeznaczony  do  zbierania  tworzyw  sztucznych  i  opakowań 

wielomateriałowych,

c) kolor zielony – przeznaczony do zbierania szkła bezbarwnego i kolorowego,

d) kolor brązowy – przeznaczony do zbierania odpadów zielonych,

e) kolor szary – przeznaczony do zbierania metalu. 

Pojemniki do segregacji zapewnia właściciel nieruchomości.

5. II Przedmiot zamówienia III obowiązki wykonawcy:

Zamiast: 
1.Przekazanie  odebranych  zmieszanych  odpadów  komunalnych,  odpadów  zielonych  do 

regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

2.Realizacji  „reklamacji”  (nieodebrania  z  nieruchomości  worków  lub  nieopróżnienia 

pojemników,  zgodnie  z  harmonogramem)  –  w przeciągu  24  godzin  od  otrzymania 

zawiadomienia  od  mieszkańca  lub  Zamawiającego.  Załatwienie  reklamacji  należy 

niezwłocznie potwierdzić Zamawiającemu.

3.Osiągnięcie  wskaźnika  redukcji  odpadów ulegających  biodegradacji  przekazywanych  do 

składowania,  w  stosunku  do  masy  tych  odpadów  wytworzonych  w  1995  r.  zgodnie  z 

poziomami  określonymi  w Rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  25  maja  2012 r. 

w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych 

odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676).

4.Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  każdemu  właścicielowi  nieruchomości 

zamieszkałej  harmonogram  odbioru  odpadów  komunalnych  opracowany  przez 

Zamawiającego. Ponadto Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o terminach 

odbierania poszczególnych rodzajów odpadów na własnej stronie internetowej.

5.Odbiór  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  Wykonawca  powinien 

realizować w godzinach 600 – 2000.

6.Za szkody w majątku osób objętych systemem, spowodowane w trakcie odbioru odpadów 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

7.Odpady zebrane  od  właścicieli  nieruchomości  z  terenu  gminy  Andrychów z  wyjątkiem 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować 

(poddać  odzyskowi  lub  unieszkodliwieniu)  zgodnie  z obowiązującym  prawem  w  tym 
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wymaganiami  ochrony  środowiska  oraz  Wojewódzkim  Planem  Gospodarki  Odpadami  w 

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Frakcje odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła należy przekazać 

do PSZOK w Andrychowie przy ul. Biała Droga.

8.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przekazywania  Zamawiającemu  za  każdy  miesiąc 

wykonanej usługi kart przekazania odpadów.

9.Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu informacji o niedopełnieniu 

przez  właścicieli  nieruchomości  obowiązku  w zakresie  selektywnego  zbierania  odpadów 

komunalnych. 

10.Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć używane pojazdy przed wydostawaniem się na 

zewnątrz odpadów podczas ich transportu i przeładunku. 

11.Wykonawca  zapewnia  właściwy  stan  sanitarny  (mycie  i  dezynfekcję)  pojazdów 

używanych podczas realizacji zamówienia. 

12.Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych:

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

b. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.);

c. Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  stycznia  2013  r.  w  sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

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

d. Uchwały Nr XXV/397/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w 

sprawie zmiany Uchwały Nr XI/125/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 

sierpnia 2003 r. w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego;

e. Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 r. 

w  sprawie  wykonania  „Planu  Gospodarki  Odpadami  Województwa  Małopolskiego” 

zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/460/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 

października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami 

Województwa Małopolskiego” oraz Uchwałą Nr XXIX/482/12 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 26 listopada 2012 r.                w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z  dnia 2 lipca 2012 r.  w sprawie 

wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”;
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f. Uchwała Nr XXIX-261-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012 r. 

(Dz. U. Województwa Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. poz. 7677) w sprawie: 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów.

g. Uchwała nr XXIX-265-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w 

sprawie:  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie 

Gminy Andrychów.

13.Wykonawca  winien  udokumentować  gotowość  przyjęcia  odpadów  przez  Regionalną 

Instalację  Przetwarzania  Odpadów Komunalnych  zgodną z  Planem Gospodarki  Odpadami 

Województwa Małopolskiego. 

14.Wykonawca  zobowiązany jest  do prowadzenia  ewidencji  ilości  i  rodzajów odebranych 

odpadów według numeru ewidencyjnego gospodarstwa domowego i przekazywania danych 

do systemu zleceniodawcy.  Częstotliwość przekazywania odnotowanych wywozów określa 

się minimum 1 raz w tygodniu.

15.Wykonawca jest zobowiązany do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych 

na  legalizowanej  wadze  znajdującej  się  na  terenie  Zamawiającego  i  przekazywania 

dokumentacji  pomiarów  Zamawiającego  w  okresach  miesięcznych  Wykonawca  jest 

zobowiązany do bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie 

z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i 

przekazywania kopii dokumentacji Zamawiającemu.

16.Prowadzenia  dokumentacji  związanej  z  działalnością  objętą  przedmiotem  niniejszego 

zamówienia,  sporządzanie  i  przekazywanie  Zamawiającemu  kwartalnych  sprawozdań 

o których  mowa  w  art.  9n  ustawy  z  dnia  13  września  1996  r.  o utrzymaniu  czystości  i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.). Sprawozdania należy składać 

zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 15 maja 2012 r. 

w  sprawie  wzorów  sprawozdań  o odebranych  odpadach  komunalnych,  odebranych 

nieczystościach  ciekłych  oraz  realizacji  zadań  z zakresu  gospodarowania  odpadami 

komunalnymi (Dz. U. z 2012, poz. 630).

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

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

zamówienia.

18.Obowiązkiem  Wykonawcy  będzie  odbieranie  odpadów  komunalnych  od  wszystkich 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Andrychów. Usługa 
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obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do punków trudnodostępnych (szczególnie 

zimą   i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu) poprzez zastosowanie środków 

transportu,  które  umożliwią  odbiór  odpadów  z  punktów  adresowych  o  problematycznej 

lokalizacji.

Powinno być: 
1. Przekazanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych do re-

gionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

2. Realizacji „reklamacji” (nieodebrania z nieruchomości worków lub nieopróżnienia po-

jemników, zgodnie z harmonogramem) – w przeciągu 24 godzin (dotyczy dni robo-

czych) od otrzymania zawiadomienia od mieszkańca lub Zamawiającego. Załatwienie 

reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić Zamawiającemu.

3. Osiągnięcie wskaźnika redukcji odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. zgodnie 

z  poziomami  określonymi  w Rozporządzeniu  Ministra  Środowiska z  dnia 25 maja 

2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji  przekazywanych  do  składowania  oraz  sposobu  obliczania  poziomu 

ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676).

4. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomo-

ści                 w ustalonych terminach w harmonogramie usuwania odpadów komunal-

nych.

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć każdemu właścicielowi nieruchomości za-

mieszkałej  harmonogram odbioru odpadów komunalnych  opracowany przez Zama-

wiającego. Ponadto Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o termi-

nach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów na własnej stronie internetowej.

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  kontrolować  realizowane  przez  właściciela  nieruchomości 

obowiązki  w zakresie  selektywnego  zbierania  odpadów komunalnych,  a  w przypadku  ich 

niedopełnienia  Wykonawca  zobowiązany  jest  przyjąć  odpady  jako  zmieszane  odpady 

komunalne                i niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego, nie później  

niż w ciągu 3 dni.  Do informacji Wykonawca zobowiązany jest  załączyć zdjęcie pojemnika z 

jego zawartością umożliwiającą identyfikację  nieruchomości z rejestracją daty i godziny. 

7. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości  Wykonawca powinien 

realizować w godzinach 600 – 2000.

8. Za szkody w majątku osób objętych systemem, spowodowane w trakcie odbioru odpa-

dów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
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9. Odpady zebrane od właścicieli  nieruchomości z terenu gminy Andrychów z wyjąt-

kiem papieru, tektury, tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych, szkła, me-

tali, mebli                i innych odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytego sprzętu 

elektrycznego                                i elektronicznego), odpadów budowlanych i  rozbiór-

kowych oraz zużytych opon Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (poddać 

odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie z obowiązującym prawem w tym wymaga-

niami ochrony środowiska oraz Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami w Re-

gionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Frakcje odpadów komunalnych papier, tektura, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriało-

we, szkło,  metale,  mebli  i  innych odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego) i zużytych opon należy przekazać do PSZOK w Andrycho-

wie przy ul. Biała Droga.

10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu za każdy miesiąc 

wykonanej usługi kart przekazania odpadów łącznie z fakturą za wykonaną usługę.

11. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu informacji o niedopeł-

nieniu przez właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. 

12. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć używane pojazdy przed wydostawaniem się 

na zewnątrz odpadów podczas ich transportu i przeładunku. 

13. Wykonawca zapewnia właściwy stan sanitarny (mycie i dezynfekcję) pojazdów uży-

wanych podczas realizacji zamówienia. 

14. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych:

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

b). Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.);

c). Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 122);

d). Uchwały Nr XXV/397/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/125/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 

sierpnia 2003 r. w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego;

e). Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 r. 

w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego” zmienio-

9



nej Uchwałą Nr XXVIII/460/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 październi-

ka 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskie-

go z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa 

Małopolskiego”  oraz  Uchwałą  Nr  XXIX/482/12  Sejmiku  Województwa  Małopolskiego  z 

dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami 

Województwa Małopolskiego”;

f). Uchwała Nr XXIX-261-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz. 

U. Województwa Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. poz. 7677) w sprawie: Regulamin 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów.

g).  Uchwała  nr XXIX-265-12 Rady Miejskiej  w Andrychowie  z  dnia 20 grudnia 2012 r. 

w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunal-

nych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy An-

drychów.

15. Wykonawca winien udokumentować przed zawarciem umowy gotowość przyjęcia od-

padów  przez  Regionalną  Instalację  Przetwarzania  Odpadów Komunalnych  zgodną 

z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji ilości i rodzajów odebranych 

odpadów według numeru ewidencyjnego gospodarstwa domowego oraz ewidencji ilo-

ści               i rodzajów odpadów z budynków wielorodzinnych i przekazywania da-

nych do elektronicznego systemu zleceniodawcy.  Częstotliwość  przekazywania  da-

nych                              z odnotowanych wywozów określa się minimum 1 raz w tygo-

dniu.

17. Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze 

zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamiesz-

kałych na terenie Gminy Andrychów.

18. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunal-

nych  na  legalizowanej  wadze  znajdującej  się  na  terenie  Zamawiającego 

i przekazywania dokumentacji pomiarów Zamawiającemu w okresach miesięcznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia ilościowej i rodzajowej ewi-

dencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu 

czystości                 i porządku w gminach i przekazywania kopii dokumentacji Zama-

wiającemu. 

10



W przypadku pojazdów posiadających system ważenia odpadów nie jest wymagane ważenie 

odpadów na wadze zamawiającego.  Dokumentacja  z ważenia odpadów na wadze pojazdu 

Wykonawcy przekazywana będzie Zamawiającemu w okresach miesięcznych.

19. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji związanej z działalno-

ścią objętą przedmiotem niniejszego zamówienia, sporządzanie i przekazywanie Za-

mawiającemu kwartalnych sprawozdań o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 

391 z późn. zm.). Sprawozdania należy składać zgodnie z wzorem określonym w roz-

porządzeniu Ministra Środowiska z dn. 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawoz-

dań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz 

realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012, 

poz. 630).

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

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

mówienia.

21.  Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Andrychów wskazanych 

przez zamawiającego w terminie do 30 czerwca 2013 r. (wszelkie późniejsze zmiany 

zamawiający będzie aktualizował do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wyko-

nywania usługi              w okresie realizacji zadania). 

22.  Do gospodarstw trudnodostępnych (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opa-

dów deszczu i śniegu), Wykonawca zastosuje odpowiednie środki transportowe do od-

bioru odpadów z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji.

23. Wykonawca zapewnia przez cały czas trwania umowy dla właściwej realizacji przed-

miotu umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe 

i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości minimum jak w złożonej 

w postępowaniu przetargowym ofercie.
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III Obowiązki Wykonawcy 3.4 Wykaz sprzętu technicznego 

Zamiast: 
Wykonawca  musi  posiadać  sprzęt  niezbędny  do  realizacji  zamówienia,  lub  przedstawić 

pisemne  zobowiązanie  innych  podmiotów  do  udostępnienia  potencjału  w  tym  minimalne 

wymagania: 

1) W posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne powinny znajdować się, co 

najmniej:

-  dwa  pojazdy  przystosowane  do  odbierania  zmieszanych  odpadów  komunalnych 

(śmieciarki),

- dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

- jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

2) Szczegółowe wymagania dla pojazdów:

-  pojazdy  powinny  być  zabezpieczone  przed  niekontrolowanym  wydostawaniem  się  na 

zewnątrz 

odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku a także transportu,

-  konstrukcja  pojazdów  powinna  zabezpieczać  przed  rozwiewaniem  i  rozpylaniem 

przewożonych  odpadów  oraz  powinna  minimalizować  oddziaływanie  czynników 

atmosferycznych na odpady,

- pojazdy powinny być wyposażone w system:

a)  monitoringu  bazującego  na  systemie  pozycjonowania  satelitarnego,  umożliwiającego 

trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach 

postojów oraz

b) czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację 

tych danych,

-  pojazdy  powinny  być  poddawane  myciu  i  dezynfekcji  z  częstotliwością  gwarantującą 

zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie 

letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

-pojazdy  powinny  być  wyposażone  w  narzędzia  lub  urządzenia  umożliwiające  sprzątanie 

terenu po opróżnieniu pojemników.

-na koniec każdego dnia roboczego pojazdy powinny być opróżnione z odpadów i parkowane 

wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej,
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-pojazdy powinny być trwale i czytelnie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację 

przedsiębiorcy (nazwa firmy, dane adresowe, numer telefonu).

3) Wymagania dla bazy magazynowo -transportowej:

-  baza  magazynowo  –  transportowa  powinna  być  usytuowana  w  gminie,  z  terenu  której 

odbiera te odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy i na terenie, 

do którego posiada tytuł prawny,

- teren bazy transportowej powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp 

osobom nieupoważnionym,

- baza magazynowo - transportowa powinna być wyposażona w:

a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,

b) pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,

c) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,

d)  legalizowaną  wagę  najazdową  –  w  przypadku  gdy  na  terenie  bazy  następuje 

magazynowanie odpadów,

-  miejsca  magazynowania  selektywnie  zebranych  odpadów  komunalnych  powinny  być 

zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem 

czynników atmosferycznych, 

- na terenie bazy transportowej powinien znajdować się punkt bieżącej konserwacji i napraw 

pojazdów, miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów o ile czynności te nie są wykonywane 

przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy transportowej. 

-  teren  bazy  magazynowo  –  transportowej  powinien  być  wyposażony  w  urządzenia  lub 

systemy  zapewniające  zagospodarowanie  wód  opadowych  i  ścieków  przemysłowych, 

pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 

18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, 951, i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21). 

Powinno być:
Wykonawca  musi  posiadać  sprzęt  niezbędny  do  realizacji  zamówienia,  lub  przedstawić 

pisemne  zobowiązanie  innych  podmiotów  do  udostępnienia  potencjału  w  tym  minimalne 

wymagania w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował 

samochodami  specjalistycznymi  i  samochodami  ciężarowymi,  spełniającymi  wymagania 

techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami 

szczególnymi.
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1) W posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne powinny znajdować się, co 

najmniej:

-  dwa  pojazdy  przystosowane  do  odbierania  zmieszanych  odpadów  komunalnych 

(śmieciarki),

- jeden pojazd przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) 

o pojemności do 8 m³,

- dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

- jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

- jeden samochód ciężarowy o minimalnej ładowności do 6 ton,

- minimum jeden pojazd z dźwignikiem hakowym lub bramowym do odbioru kontenerów 

z odpadami,

- pojazdy do zbierania odpadów w terenach trudnodostępnych (okres zimowy, złe warunki 

atmosferyczne, uszkodzone drogi) powinny posiadać napęd na dwie osie i być wyposażone 

w łańcuchy przeciwśnieżne:

(sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ /oryginał/).

2) Szczegółowe wymagania dla pojazdów:

-  pojazdy  powinny  być  zabezpieczone  przed  niekontrolowanym  wydostawaniem  się  na 

zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku a także transportu,

-  konstrukcja  pojazdów  powinna  zabezpieczać  przed  rozwiewaniem  i  rozpylaniem 

przewożonych  odpadów  oraz  powinna  minimalizować  oddziaływanie  czynników 

atmosferycznych na odpady,

- pojazdy powinny być wyposażone w system:

a)  monitoringu  bazującego  na  systemie  pozycjonowania  satelitarnego,  umożliwiającego 

trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach 

postojów oraz

b) czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację 

tych danych,

-  pojazdy  powinny  być  poddawane  myciu  i  dezynfekcji  z  częstotliwością  gwarantującą 

zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie 

letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

-  pojazdy powinny być  wyposażone w narzędzia  lub urządzenia  umożliwiające  sprzątanie 

terenu po opróżnieniu pojemników,
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- pojazdy do zbierania odpadów w terenach trudnodostępnych (okres zimowy, złe warunki 

atmosferyczne, uszkodzone drogi) powinny posiadać napęd na dwie osie i być wyposażone w 

łańcuchy przeciwśnieżne,

-  w  przypadku  kiedy  drogi  dojazdowe  do  posesji  uniemożliwiają  dojazd  dla  śmieciarek 

i  innych  pojazdów  należy  zapewnić  odbiór  odpadów  komunalnych  przy  użyciu  innego 

sprzętu,

- pojazdy powinny posiadać łączność z dyspozytornią,

- na koniec każdego dnia roboczego pojazdy powinny być opróżnione z odpadów i parkowane 

wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej,

- pojazdy powinny być trwale i czytelnie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację 

przedsiębiorcy (nazwa firmy, dane adresowe, numer telefonu).

3) Wymagania dla bazy magazynowo -transportowej:

-  baza  magazynowo  –  transportowa  powinna  być  usytuowana  w  gminie,  z  terenu  której 

odbiera te odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy i na terenie, 

do którego posiada tytuł prawny,

- teren bazy transportowej powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp 

osobom nieupoważnionym,

- baza magazynowo - transportowa powinna być wyposażona w:

a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,

b) pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,

c) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,

d)  legalizowaną  wagę  najazdową  –  w  przypadku  gdy  na  terenie  bazy  następuje 

magazynowanie odpadów:

-  miejsca  magazynowania  selektywnie  zebranych  odpadów  komunalnych  powinny  być 

zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem 

czynników atmosferycznych, 

- na terenie bazy transportowej powinien znajdować się punkt bieżącej konserwacji i napraw 

pojazdów, miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów o ile czynności te nie są wykonywane 

przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy transportowej. 

-  teren  bazy  magazynowo  –  transportowej  powinien  być  wyposażony  w  urządzenia  lub 

systemy  zapewniające  zagospodarowanie  wód  opadowych  i  ścieków  przemysłowych, 

pochodzących  z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 

18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, 951, i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21).

15



6. V  Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny 

spełnienia warunków:

Zamiast:
1.  W  postępowaniu  mogą  wziąć  udział  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki  udziału  

    w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp:

1.1  Posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

• kopii  aktualnego  wpisu  do  rejestru  działalności  regulowanej  w  zakresie  odbierania 

odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  z  terenu  Gminy  Andrychów, 

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

i porządku w gminie (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.)

  1.2 Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia 

• Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie 

oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy p.z.p.

 1.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia

• Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie 

oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy p.z.p.

 1.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 

• Warunek  ten  zostanie  uznany  za  spełniony,  jeśli  Wykonawca  przedłoży  w  ofercie 

oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy p.z.p.

W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  każdy 

z warunków określonych w pkt.1 ppkt. 1.1 – 1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych 

Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

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

zdolnych  do wykonywania  zamówienia  lub zdolnościach  finansowych innych  podmiotów, 

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

sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami 
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niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

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

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

1.5 Wymagania dla bazy magazynowo -transportowej:

-  baza  magazynowo  –  transportowa  powinna  być  usytuowana  w  gminie,  z  terenu  której 

odbiera te odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy i na terenie, 

do którego posiada tytuł prawny,

- teren bazy transportowej powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp 

osobom nieupoważnionym,

- baza magazynowo - transportowa powinna być wyposażona w:

a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,

b) pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,

c) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,

d)  legalizowaną  wagę  najazdową  –  w  przypadku  gdy  na  terenie  bazy  następuje 

magazynowanie odpadów,

 -  miejsca  magazynowania  selektywnie  zebranych  odpadów  komunalnych  powinny  być 

zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem 

czynników atmosferycznych, 

- na terenie bazy transportowej powinien znajdować się punkt bieżącej konserwacji i napraw 

pojazdów, miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów o ile czynności te nie są wykonywane 

przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy transportowej. 

-  teren  bazy  magazynowo  –  transportowej  powinien  być  wyposażony  w  urządzenia  lub 

systemy  zapewniające  zagospodarowanie  wód  opadowych  i  ścieków  przemysłowych, 

pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 

18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145, 951, i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21).

2.  W  postępowaniu  mogą  wziąć  udział  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunek  udziału 

w  postępowaniu  dotyczący  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p.
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W przypadku Wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o udzielenie  zamówienia  warunek 

określony w pkt. 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

Powinno być:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp:

1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

• kopii  aktualnego  wpisu  do  rejestru  działalności  regulowanej  w  zakresie  odbierania 

odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  z  terenu  Gminy  Andrychów, 

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

i porządku w gminie (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.)

• zezwolenie na transport odpadów wynikający z ustawy o odpadach,

• Wykonawca  winien  udokumentować  przed  zawarciem  umowy  gotowość  przyjęcia 

odpadów  przez  Regionalną  Instalację  Przetwarzania  Odpadów  Komunalnych  zgodną 

z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego.

1.2 Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia 

•   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 

22 ust. 1 ustawy Pzp:

• Wymagane  jest  wykazanie  przez  Wykonawcę  wykonania  usług  w  zakresie  odbierania 

zmieszanych  odpadów  komunalnych  oraz  odbierania  selektywnie  zebranych  odpadów 

komunalnych z co najmniej 4.000 nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi 

oraz 7.000 osób zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej (osiedla mieszkaniowe) w okresie 

ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności  jest  krótszy  –  w tym  okresie.  W  przypadku  wykazania  kilku  usług  na  ilości 

mniejsze  niż  wymagane,  wielkości  wynikające  z  tych  usług  będą  sumowane  w  celu 

potwierdzenia spełniania wymaganego warunku.

• Obejmującą  wykonanie  usługi  odbierania  odpadów  segregowanych  (selektywna  zbiórka 

odpadów)  w  systemie  pojemnikowym,  workowym  od  minimum  4.000  nieruchomości 

zabudowanych  budynkami  jednorodzinnymi  oraz  7.000  osób  zamieszkałych  w  zabudowie 

wielorodzinnej (osiedla mieszkaniowe) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie.  W 
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przypadku wykazania kilku usług na ilości mniejsze niż wymagane, wielkości wynikające z  

tych usług będą sumowane w celu potwierdzenia spełniania wymaganego warunku:

(sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ /oryginał/).

 1.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia

• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 

22 ust. 1 ustawy Pzp:

-  W  posiadaniu  podmiotu  odbierającego  odpady  komunalne  powinny  znajdować  się,  co 

najmniej:

-  dwa  pojazdy  przystosowane  do  odbierania  zmieszanych  odpadów  komunalnych 

(śmieciarki),

- jeden pojazd przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) 

o pojemności do 8 m³,

- dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

- jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

- jeden samochód ciężarowy o minimalnej ładowności do 6 ton,

- minimum jeden pojazd z dźwignikiem hakowym lub bramowym do odbioru kontenerów 

z odpadami,

- pojazdy do zbierania odpadów w terenach trudnodostępnych (okres zimowy, złe warunki 

atmosferyczne, uszkodzone drogi) powinny posiadać napęd na dwie osie i być wyposażone 

w łańcuchy przeciwśnieżne:

(sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ /oryginał/).

 1.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 

• udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp:

-  opłacona  polisa  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  zgodnie 

z przedmiotem niniejszego zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł.

- Wykonawca wykaże że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie 

mniejszej niż 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych).
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W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  każdy 

z warunków określonych w pkt.1 ppkt. 1.1 – 1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych 

Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

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

zdolnych  do wykonywania  zamówienia  lub zdolnościach  finansowych innych  podmiotów, 

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

sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami 

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

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

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

1.5 Wymagania dla bazy magazynowo -transportowej:

-  baza  magazynowo  –  transportowa  powinna  być  usytuowana  w  gminie,  z  terenu  której 

odbiera te odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy i na terenie, 

do którego posiada tytuł prawny,

- teren bazy transportowej powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp 

osobom nieupoważnionym,

- baza magazynowo - transportowa powinna być wyposażona w:

a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,

b) pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,

c) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,

d)  legalizowaną  wagę  najazdową  –  w  przypadku  gdy  na  terenie  bazy  następuje 

magazynowanie odpadów,

 -  miejsca  magazynowania  selektywnie  zebranych  odpadów  komunalnych  powinny  być 

zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem 

czynników atmosferycznych, 

- na terenie bazy transportowej powinien znajdować się punkt bieżącej konserwacji i napraw 

pojazdów, miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów o ile czynności te nie są wykonywane 

przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy transportowej. 

-  teren  bazy  magazynowo  –  transportowej  powinien  być  wyposażony  w  urządzenia  lub 

systemy  zapewniające  zagospodarowanie  wód  opadowych  i  ścieków  przemysłowych, 

pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 

18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145, 951, i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21).
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W  postępowaniu  mogą  wziąć  udział  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunek  udziału 

w  postępowaniu  dotyczący  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p.

W przypadku Wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o udzielenie  zamówienia  warunek 

określony w pkt. 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

7. VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Zamiast:
A. W celu  potwierdzenia  spełniania  warunków udziału  w postępowaniu  do  oferty należy 

załączyć:

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w 22 ust 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", 

których  opis  sposobu  oceny  spełniania  został  dokonany  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu 

w postępowaniu określonych w art. 26 ust. 2 Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.  22 ust.  1, 

(załącznik nr 2 do SIWZ).

2)  kopii  aktualnego  wpisu  do  rejestru  działalności  regulowanej  w  zakresie  odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Andrychów.

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

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

p.z.p. do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

Powinno być: 
A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  Zamawiający 

żąda  od  Wykonawcy  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału 

w postępowaniu:

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w 22 ust 1 

ustawy    z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą",  

których  opis  sposobu  oceny  spełniania  został  dokonany  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu 

w postępowaniu określonych w art. 26 ust. 2 Zamawiający żąda następujących dokumentów:
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1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.  22 ust.  1, 

(załącznik nr 2 do SIWZ).

2)  kopii  aktualnego  wpisu  do  rejestru  działalności  regulowanej  w  zakresie  odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Andrychów.

3) zezwolenie na transport odpadów wynikający z ustawy o odpadach.

4) Wzór umowy – parafowany przez Wykonawcę (załącznik nr 5 do SIWZ).

5)  W posiadaniu  podmiotu  odbierającego  odpady  komunalne  powinny  znajdować  się,  co 

najmniej:

-  dwa  pojazdy  przystosowane  do  odbierania  zmieszanych  odpadów  komunalnych 

(śmieciarki),

- jeden pojazd przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) 

o pojemności do 8 m³,

- dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

- jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

- jeden samochód ciężarowy o minimalnej ładowności do 6 ton,

- minimum jeden pojazd z dźwignikiem hakowym lub bramowym do odbioru kontenerów 

z odpadami,

- pojazdy do zbierania odpadów w terenach trudnodostępnych (okres zimowy, złe warunki 

atmosferyczne, uszkodzone drogi) powinny posiadać napęd na dwie osie i być wyposażone 

w łańcuchy przeciwśnieżne:

(sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ /oryginał/).

6) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia:

• Wymagane  jest  wykazanie  przez  Wykonawcę  wykonania  usług  w  zakresie  odbierania 

zmieszanych  odpadów  komunalnych  oraz  odbierania  selektywnie  zebranych  odpadów 

komunalnych z co najmniej 4.000 nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi 

oraz 7.000 osób zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej (osiedla mieszkaniowe) w okresie 

ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności  jest  krótszy  –  w tym  okresie.  W  przypadku  wykazania  kilku  usług  na  ilości 

mniejsze  niż  wymagane,  wielkości  wynikające  z  tych  usług  będą  sumowane  w  celu 

potwierdzenia spełniania wymaganego warunku.

•    Obejmującą  wykonanie  usługi  odbierania  odpadów  segregowanych  (selektywna  zbiórka 

odpadów)  w  systemie  pojemnikowym,  workowym  od  minimum  4.000  nieruchomości 

zabudowanych  budynkami  jednorodzinnymi  oraz  7.000  osób  zamieszkałych  w  zabudowie 

wielorodzinnej (osiedla mieszkaniowe) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
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składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie.  W 

przypadku wykazania kilku usług na ilości mniejsze niż wymagane, wielkości wynikające z  

tych usług będą sumowane w celu potwierdzenia spełniania wymaganego warunku.

(sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ /oryginał/).

7)  Opłacona polisa,  a w przypadku jej  braku inny dokument  potwierdzający,  że Wykonawca  jest  

ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej 

z przedmiotem Zamówienia:

-  opłacona  polisa  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  zgodnie 

z przedmiotem niniejszego zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł.

8)  Informacji  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  w  których 

Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych 

lub  zdolność  kredytową  Wykonawcy,  wystawionej  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed 

upływem terminu składania ofert:

- dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową 

w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych).

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

zamówienia  Zamawiający  żąda  od  Wykonawcy  w  okolicznościach,  o  których  mowa 

w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p.  następujących dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału  w postępowaniu:

8. VIII Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Zamiast:
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

1. Krzysztof Szymański – Wydział Administracji i Zasobów Ludzkich /sprawy proceduralne/

    tel:  (33) 875-36-61 wew. 30.

    fax: (33) 875-31-09

    e-mail: kszymanski@zgk.andrychow.pl 

2. Bogdan Sroczyński – Wydział Usług Komunalnych /sprawy merytoryczne/ 

    tel:  (33) 875-36-61 wew. 28

    fax: (33) 875-31-09

    e-mail: wuk@zgk.andrychow.pl 

w godzinach 8:00 – 13:00  z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
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Powinno być:
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

1. Bogdan Sroczyński – Wydział Usług Komunalnych 

    tel:  (33) 875-36-61 wew. 28

    fax: (33) 875-31-09

    e-mail: wuk@zgk.andrychow.pl 

w godzinach 8:00 – 13:00  z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

9. IX Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ oraz oświadczenie dotyczące 

zebrania wykonawców w pkt 4:

Zamiast:
Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Powinno być:
Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

10. X Wymagania dotyczące wadium:

Zamiast:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Kwota wadium wynosi 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Powinno być:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Kwota wadium wynosi 30.000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

11. XII  Opis sposobu przygotowania ofert:

Zamiast:
1. Na ofertę składa się:

a/ Formularz oferty – sporządzony i podpisany zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ,

b/ Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w 

art. 22 ust.1  pkt.1 – 4  ustawy p.z.p. – sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ,
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c/  Oświadczenie  o  braku  podstaw do  wykluczenia  z  postępowania  w  okolicznościach,  o 

których mowa w art. 24 ust.1 ustawy p.z.p – sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do 

SIWZ,

d/ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  w  oparciu  o  art.  24  ust.  1  pkt  2  ustawy,  

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

e/ Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

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

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

w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert;

f/ Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że  wykonawca  nie  zalega  z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

g/ listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z póź.zm.) 

lub  informacje  o  tym,  że  wykonawca  nie  należy  do  grupy  kapitałowej:  sporządzony  i 

podpisany zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ,

h/  Inne dokumenty:  W przypadku,  gdy umocowanie  do reprezentowania  Wykonawcy nie 

wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy 

załączyć pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do podpisywania oferty.

Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność  z  oryginałem  przez  notariusza,  adwokata,  radcę  prawnego  lub  osoby,  których 

uprawnienia  do  reprezentacji  wynikają  z  dokumentu  rejestracyjnego,  ewidencyjnego  lub 

umowy spółki cywilnej         Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym 

w     jednym z tych dokumentów.  

2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
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3. Oferta pod rygorem nieważności winna być złożona w formie pisemnej, napisana w języku 

polskim w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione 

do reprezentowania Wykonawcy.

4.  Wszelkie  poprawki  muszą  być  dokonane  w sposób czytelny  i  opatrzone  parafą  osoby 

podpisującej ofertę.

5.  Zaleca  się,  by  każda  zawierająca  jakąkolwiek  treść  strona  oferty  była  podpisana  lub 

parafowana przez Wykonawcę

6.  Zamawiający  zaleca  wykorzystanie  formularzy  stanowiących  załączniki  do  niniejszej 

SIWZ. 

Dopuszczalne  jest  złożenie  oferty  na  drukach  opracowanych  przez  Wykonawcę  pod 

warunkiem,  że  będą  identyczne  co  do  treści  z formularzami  przekazanymi  przez 

Zamawiającego.  Złożenie  oferty  o  innej  treści  niż  określona  w  SIWZ  spowoduje  jej 

odrzucenie.

7.  Dokumenty  składające  się  na ofertę,  mogą  być  przedstawione w formie  oryginału  lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie 

wymienioną  /  osoby  nie  wymienione  w  dokumencie  rejestracyjnym,  ewidencyjnym  lub 

umowie spółki cywilnej Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

9.  Zamawiający zaleca,  aby informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa były  przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie lub połączone /spięte/ oddzielnie od 

pozostałych, jawnych elementów oferty oraz oznaczone napisem „TAJEMNICA FIRMY”.

10.  W przypadku Wykonawców wspólnie  ubiegających się  o  udzielenie  zamówienia  oraz 

w  przypadku  podmiotów,  o  których  mowa  w  §  1  ust.  6  Rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii 

dokumentu  wyłącznie  wtedy,  gdy  złożona  kopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

11.  Brak  jakiegokolwiek  z  dokumentów  wymaganych  w  niniejszej  SIWZ,  lub  złożenie 

dokumentu  w niewłaściwej  formie,  spowoduje  wykluczenie  Wykonawcy  z  postępowania, 
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a  oferta  jego zostanie  odrzucona z  zastrzeżeniem art.  26  ust.  3  ustawy Prawo zamówień 

publicznych.

12. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne 

powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

13. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Powinno być:
1. Na ofertę składa się:

a/ Formularz oferty – sporządzony i podpisany zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ,

b/ Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w 

art. 22 ust.1  pkt.1 – 4  ustawy p.z.p. – sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ,

c/  Oświadczenie  o  braku  podstaw do  wykluczenia  z  postępowania  w  okolicznościach,  o 

których mowa w art. 24 ust.1 ustawy p.z.p – sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do 

SIWZ,

d/ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  w  oparciu  o  art.  24  ust.  1  pkt  2  ustawy,  

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

e/ Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

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

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

w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert;

f/ Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że  wykonawca  nie  zalega  z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

g/ listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z póź.zm.) 

lub  informacje  o  tym,  że  wykonawca  nie  należy  do  grupy  kapitałowej:  sporządzony 

i podpisany zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ,
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h/ Wzór umowy – parafowany przez Wykonawcę (załącznik nr 5 do SIWZ).

i/  W  posiadaniu  podmiotu  odbierającego  odpady  komunalne  powinny  znajdować  się,  co 

najmniej:

-  dwa  pojazdy  przystosowane  do  odbierania  zmieszanych  odpadów  komunalnych 

(śmieciarki),

- jeden pojazd przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) 

o pojemności do 8 m³,

- dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

- jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

- jeden samochód ciężarowy o minimalnej ładowności do 6 ton,

- minimum jeden pojazd z dźwignikiem hakowym lub bramowym do odbioru kontenerów 

z odpadami,

- pojazdy do zbierania odpadów w terenach trudnodostępnych (okres zimowy, złe warunki 

atmosferyczne, uszkodzone drogi) powinny posiadać napęd na dwie osie i być wyposażone 

w łańcuchy przeciwśnieżne:

(sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ /oryginał/).

j/ Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia:

• Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania usług w zakresie odbierania 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbierania selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych  z  co  najmniej  4.000  nieruchomości  zabudowanych  budynkami 

jednorodzinnymi  oraz  7.000  osób  zamieszkałych  w  zabudowie  wielorodzinnej 

(osiedla  mieszkaniowe)  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.  

W przypadku  wykazania  kilku  usług  na  ilości  mniejsze  niż  wymagane,  wielkości 

wynikające  z  tych  usług  będą  sumowane  w  celu  potwierdzenia  spełniania 

wymaganego warunku.

• Obejmującą  wykonanie  usługi  odbierania  odpadów  segregowanych  (selektywna 

zbiórka  odpadów)  w  systemie  pojemnikowym,  workowym  od  minimum  4.000 

nieruchomości  zabudowanych  budynkami  jednorodzinnymi  oraz  7.000  osób 

zamieszkałych  w  zabudowie  wielorodzinnej  (osiedla  mieszkaniowe)  w  okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie. W przypadku wykazania kilku usług na 

ilości mniejsze niż wymagane, wielkości wynikające z tych usług będą sumowane w 

celu potwierdzenia spełniania wymaganego warunku.

(sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ /oryginał/).
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k/  Opłacona polisa,  a w przypadku jej  braku inny dokument  potwierdzający,  że Wykonawca jest 

ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z 

przedmiotem Zamówienia:

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie 

z przedmiotem niniejszego zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej i  ekonomicznej  wymaganych  przez Zamawiającego,  może przedstawić inny dokument,  

który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.

l/  Informacji  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  w  których 

Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych 

lub  zdolność  kredytową  Wykonawcy,  wystawionej  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed 

upływem terminu składania ofert:

- dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową 

w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych).

m/ Inne dokumenty:  W przypadku,  gdy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie 

wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy 

załączyć pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do podpisywania oferty.

Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność  z  oryginałem  przez  notariusza,  adwokata,  radcę  prawnego  lub  osoby,  których 

uprawnienia  do  reprezentacji  wynikają  z  dokumentu  rejestracyjnego,  ewidencyjnego  lub 

umowy  spółki  cywilnej  Wykonawcy,  zgodnie  ze  sposobem  reprezentacji  określonym 

w     jednym z tych dokumentów.  

2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

3. Oferta pod rygorem nieważności winna być złożona w formie pisemnej, napisana w języku 

polskim w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione 

do reprezentowania Wykonawcy.

4.  Wszelkie  poprawki  muszą  być  dokonane  w sposób czytelny  i  opatrzone  parafą  osoby 

podpisującej ofertę.

5.  Zaleca  się,  by  każda  zawierająca  jakąkolwiek  treść  strona  oferty  była  podpisana  lub 

parafowana przez Wykonawcę

6.  Zamawiający  zaleca  wykorzystanie  formularzy  stanowiących  załączniki  do  niniejszej 

SIWZ. 

Dopuszczalne  jest  złożenie  oferty  na  drukach  opracowanych  przez  Wykonawcę  pod 

warunkiem,  że  będą  identyczne  co  do  treści  z formularzami  przekazanymi  przez 
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Zamawiającego.  Złożenie  oferty     o  innej  treści  niż  określona  w  SIWZ  spowoduje  jej 

odrzucenie.

7.  Dokumenty  składające  się  na ofertę,  mogą  być  przedstawione w formie  oryginału  lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie 

wymienioną  /  osoby  nie  wymienione  w  dokumencie  rejestracyjnym,  ewidencyjnym  lub 

umowie spółki cywilnej Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

9.  Zamawiający zaleca,  aby informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa były  przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie lub połączone /spięte/ oddzielnie od 

pozostałych, jawnych elementów oferty oraz oznaczone napisem „TAJEMNICA FIRMY”.

10.  W przypadku Wykonawców wspólnie  ubiegających się  o  udzielenie  zamówienia  oraz 

w  przypadku  podmiotów,  o  których  mowa  w  §  1  ust.  6  Rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za 

zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii 

dokumentu  wyłącznie  wtedy,  gdy  złożona  kopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi 

wątpliwości co do jej  prawdziwości. 

11.  Brak  jakiegokolwiek  z  dokumentów  wymaganych  w  niniejszej  SIWZ,  lub  złożenie 

dokumentu w niewłaściwej formie, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania a 

oferta  jego  zostanie  odrzucona  z  zastrzeżeniem  art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych.

12. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne 

powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

13. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12. XIII Miejsce oraz termin składania ofert w pkt. 8:

Zamiast:
Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Powinno być:
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W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  o  wartości  równej  lub  przekraczającej  kwoty 

określone  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy pzp,  zamawiający 

niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po 

upływie terminu do wniesienia odwołania.

13. XIV Załączniki

Zamiast:
1. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz Oferty

2. Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 

ust.1 pkt.1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

3. Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

                                               na  podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

4. Załącznik nr 4 do SIWZ Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

5. Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy

6. Załącznik nr 6 do SIWZ Protokół wykonania usługi

Powinno być:
1. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz Oferty

2. Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 

ust.1 pkt.1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

3. Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

                                               na  podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

4. Załącznik nr 4 do SIWZ Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

5. Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy

6. Załącznik nr 6 do SIWZ Protokół wykonania usługi

7. Załącznik nr 7 do SIWZ    Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych.

8. Załącznik nr 8 do SIWZ    Wykaz wykonywanych usług.
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II Wzór umowy:

Zamiast:

„WZÓR UMOWY”
zawarta w dniu ………………. w Andrychowie pomiędzy:

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Andrychowie ulica Batorego 24, 

34-120 Andrychów,  wpisany do Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez  Sąd 

Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru  Sądowego  pod  numer  KRS  0000248524,  Kapitał  zakładowy  14.508.500,00  zł. 

opłacony w całości                            NIP 551-000-74-17, REGON 120172946, zwanym w  

dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Jerzy Wojewodzic Prezes Zarządu

NIP: 551-000-74-17

a ………………………………………………………………………. z siedzibą w …………

ulica …………………………., prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie ………

………………………………………… Nr ……………………… zgodnie z odpisem z dnia 

……………………... zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,  reprezentowanym 

przez:

………………………….. …………………………….

………………………….. …………………………….

NIP: …………………….

§ 1.
Przedmiot umowy:

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji świadczenie usług pn.:

„Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości 

w Gminie Andrychów.

(kod CPV : 90000000, 90513200 , 90500000, 90533000)”.

2.  Szczegółowy zakres i  opis usług będących przedmiotem umowy zawarty jest  w Opisie 

przedmiotu  zamówienia  w  punkcie  III  Przedmiot  zamówienia Specyfikacji  Istotnych 

Warunków  Zamówienia,  zwanej  dalej  „SIWZ”,  która  to  SIWZ  stanowi  integralną  część 

niniejszej umowy.

§ 2.
Termin realizacji:
Wykonawca zrealizuje usługę objętą przedmiotem zamówienia w terminie od dnia 1.07.2013 

r. do dnia 31.12.2013 r.
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§ 3.
Wynagrodzenie:
1. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy wykonania usług objętych umową.

2.  Wynagrodzenie  miesięczne  WYKONAWCY z  tytułu  realizacji  usług  objętych  umową 

stanowi

kwotę […] brutto (słownie: […]), w tym obowiązujący podatek VAT.

3. Łączna kwota całkowitego wynagrodzenia brutto WYKONAWCY z tytułu realizacji usług 

objętych  umową  nie  może  przekroczyć  kwoty  […]  zł  brutto  (słownie:  […]),  w  tym 

obowiązujący podatek VAT, w całym okresie obowiązywania umowy określonym w § 2.

4. Wynagrodzenie WYKONAWCY obejmuje wszystkie elementy ujęte w Opisie przedmiotu 

zamówienia, znajdującym się w III Przedmiot zamówienia SIWZ.

§ 4.

Rozliczenia:
1.  Podstawę  do  rozliczenia  usług  i  wystawienia  faktury  przez  WYKONAWCĘ  będzie 

stanowił pisemny protokół wykonania usług w okresie rozliczeniowym sporządzony przez 

WYKONAWCĘ   i zatwierdzony przez ZAMAWIAJĄCEGO. Okresem rozliczeniowym jest 

miesiąc  kalendarzowy.  Wzór  protokołu  wykonania  usług  stanowi  załącznik  do  niniejszej 

umowy.

2.  Wynagrodzenie  należne  WYKONAWCY  będzie  płatne  przelewem  na  konto 

WYKONAWCY  wskazane  na  fakturze,  w  terminie  30  dni  od  daty  jej  wpływu  do 

ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 5.

Terminowość i prawidłowość wykonania usług będzie oceniana przez ZAMAWIAJĄCEGO 

w  oparciu  o  harmonogram  realizacji  usług  przedstawiony  ZAMAWIAJĄCEMU  przez 

WYKONAWCĘ  zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  zawartym  w  III  Przedmiot 

zamówienia  SIWZ.

§ 6.
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego:
1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że:

1) wszczęte zostało postępowanie upadłościowe WYKONAWCY,

2) rozpoczęto likwidację firmy WYKONAWCY,

3) WYKONAWCA utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające z 

przepisów szczególnych.

2.  Odstąpienie  od  umowy  przez  ZAMAWIAJĄCEGO  może  nastąpić  również,  jeżeli 

WYKONAWCA:
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1)  nie  rozpoczął  wykonywania  usług  w  pełnym  zakresie  objętym  umową  z  dniem 

…………...,

2) zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez kolejnych 7 

dni kalendarzowych,

3)  pomimo  uprzednich,  pisemnych,  co  najmniej  dwukrotnych  zastrzeżeń  ze  strony 

ZAMAWIAJĄCEGO nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny 

sposób narusza zobowiązania umowne.

3. W przypadkach wymienionych w ustępie 1 i 2 ZAMAWIAJĄCY może w terminie 7 dni po 

pisemnym uprzedzeniu,  przejąć  sam prowadzenie  usług określonych  niniejszą umową lub 

powierzyć je innemu podmiotowi, a kosztami tych usług obciąży WYKONAWCĘ.

4.  Ponadto  w  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie 

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

zawarcia  umowy  ZAMAWIAJĄCY  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może 

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

ZAMAWIAJĄCY wraz  z  WYKONAWCĄ winni  ustalić  wartość  faktycznie  wykonanych 

przez  WYKONAWCĘ  usług,  a  WYKONAWCA  zobowiązuje  się  współpracować  z 

ZAMAWIAJĄCYM w tym zakresie.

§ 7.
Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę:
1.  WYKONAWCA  może  odstąpić  od  umowy,  jeżeli  ZAMAWIAJĄCY  nie  dotrzymuje 

istotnych

postanowień umowy tj. gdy:

1)  nie  wypłaca  WYKONAWCY wynagrodzenia  za  wykonane  usługi  w  ciągu  30  dni  od 

terminu płatności ustalonego w umowie,

2)  odmawia  bez  uzasadnienia  zatwierdzenia  protokółu  wykonania  usług  w  okresie 

rozliczeniowym.

3)  zawiadamia  WYKONAWCĘ, że  w wyniku  nieprzewidzianych  okoliczności  nie  będzie 

mógł pokryć zobowiązania.

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

WYKONAWCA wyznaczył ZAMAWIAJĄCEMU stosowny termin ( nie krótszy niż 7 dni ) 

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

terminu odstąpi od umowy.
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3.  Po  upływie  terminu  określonego  w  zawiadomieniu,  o  którym  mowa  w  ust.2, 

WYKONAWCA powinien możliwie najszybciej  usunąć z obsługiwanego terenu wszystkie 

swoje urządzenia techniczne w szczególności urządzenia do gromadzenia odpadów.

§ 8.
Ubezpieczenia:
1.  Celem  wyłączenia  odpowiedzialności  materialnej  ZAMAWIAJĄCEGO  lub 

WYKONAWCY z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń 

losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji umowy, WYKONAWCA zawrze 

odpowiednie umowy ubezpieczenia.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem usług - od zdarzeń losowych,

2)  odpowiedzialność  cywilna  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi usługami, w 

tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

3. Koszty ubezpieczenia ponosi WYKONAWCA.

4.  WYKONAWCA  jest  zobowiązany  do  przedstawienia  na  każde  żądanie 

ZAMAWIAJĄCEGO

polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek.

§ 9.
Kary umowne:
1.  ZAMAWIAJĄCEMU  przysługują  od  WYKONAWCY  kary  umowne  w  poniższych 

przypadkach i wysokościach:

1) 0,02 % miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy za 

każdy dzień opóźnienia w terminowym odebraniu odpadów z każdego miejsca gromadzenia 

odpadów na terenach budownictwa jednorodzinnego;

2) 0,2 % miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy za 

każdy dzień opóźnienia w terminowym odebraniu odpadów z każdego miejsca gromadzenia 

odpadów na terenach budownictwa wielorodzinnego;

3) 0,02 % miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy za 

każdy dzień opóźnienia w realizacji zgłoszonych reklamacji;

4) 10 % kwoty brutto określonej w § 3 ust. 3 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn 

dotyczących WYKONAWCY,

5)  10  %  kwoty  brutto  określonej  w  §  3  ust.  3  umowy  w  przypadku  odstąpienia  przez 

WYKONAWCĘ od umowy z przyczyn niezawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO.
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2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 1-2 WYKONAWCA wystawi fakturę na 100% 

wynagrodzenia  umownego  za  dany  okres  rozliczeniowy,  a  ZAMAWIAJĄCY  przedstawi 

pisemne obliczenie kar umownych, o które pomniejszy wynagrodzenie, w formie potrącenia z 

zastrzeżeniem ust. 3.

3.  Jeżeli  wynagrodzenie  WYKONAWCY  jest  niższe  niż  wyliczona  do  potrącenia  kara 

umowna, WYKONAWCA zobowiązuje się tę różnicę dopłacić.

4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 i 4 kwoty kar umownych WYKONAWCA 

zobowiązany jest przelać na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO.

5. ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do dochodzenia w każdym przypadku odszkodowania 

przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

6. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY:

1) ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w uregulowaniu wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 2 umowy,

2) karę umowną – 10 % kwoty brutto określonej w § 3 ust.3 umowy za odstąpienie od umowy 

z przyczyn zawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 10.
Aneksy:
Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  warunków  umowy  mogą  być  dokonywane  za  zgodą 

umawiających się stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o ile 

nie będzie to sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych.

§ 11.
Sprawy nieuregulowane:
W  sprawach  nie  uregulowanych  w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  Prawo 

zamówień

publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 12.
Rozstrzyganie sporów:
Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 

Sądu

powszechnego właściwego dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 14.
Egzemplarze:
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej 

ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:
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Powinno być:

„WZÓR UMOWY”
zawarta w dniu ………………. w Andrychowie pomiędzy:

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Andrychowie ulica Batorego 24, 

34-120 Andrychów, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Re-

jonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Reje-

stru Sądowego pod numer KRS 0000248524, Kapitał zakładowy 14.508.500,00 zł. opłacony 

w całości NIP 551-000-74-17, REGON 120172946, zwanym w dalszej treści umowy „Zama-

wiającym”, reprezentowanym przez:

Jerzy Wojewodzic Prezes Zarządu

NIP: 551-000-74-17

a ………………………………………………………………………. z siedzibą w …………

ulica …………………………., prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie ………

………………………………………… Nr ……………………… zgodnie z odpisem z dnia 

……………………... zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,  reprezentowanym 

przez:

………………………….. …………………………….

………………………….. …………………………….

NIP: …………………….

§ 1.
Przedmiot umowy:

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji świadczenie usług pn.:

„Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości 

zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Andrychów.

(kod CPV : 90511000 – 2; 90512000 – 9; 90513100 – 7; 90533000 – 2)”.

2.  Szczegółowy zakres i  opis usług będących przedmiotem umowy zawarty jest  w Opisie 

przedmiotu  zamówienia  w  punkcie  III  Przedmiot  zamówienia Specyfikacji  Istotnych 

Warunków  Zamówienia,  zwanej  dalej  „SIWZ”,  która  to  SIWZ  stanowi  integralną  część 

niniejszej umowy.

§ 2.
Termin realizacji:
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Wykonawca zrealizuje usługę objętą przedmiotem zamówienia w terminie od dnia 1.07.2013 

r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 3.
Wynagrodzenie:

1.  Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości:

1)………………...  zł  brutto  (słownie  złotych  ………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

……...) za odbiór i transport do RIPOK odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości 

na których zamieszkują mieszkańcy gminy Andrychów oraz odbiór i transport odpadów ze-

branych selektywnie do  PSZOK-u  w całym okresie obowiązywania umowy, 

2)……………. zł brutto (słownie złotych: …………………………………………………….. 

………………………………………………………..) za zagospodarowanie 1 Mg zmiesza-

nych odpadów komunalnych,

2. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagro-

dzeniem kosztorysowo ryczałtowym tj. sumą  cen kosztorysowych zagospodarowania odpa-

dów oraz  ryczałtem odbioru  i  transportu  odpadów ujętych  w Formularzu  Ofertowym  do 

SIWZ.

3. Podstawą miesięcznego rozliczenia prac będzie ich rzeczywiste wykonanie rzeczowo ilo-

ściowe potwierdzone przez Zamawiającego.

4. Ceny realizacji za transport i zagospodarowanie odpadów objęte niniejszą umową zaofero-

wane przez  wykonawcę   i  przyjęte  w przetargu  są  cenami  ostatecznymi  obowiązującymi 

przez cały okres realizacji umowy i nie będą podlegały żadnym zmianom.

5. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie może 

przekroczyć  kwoty  ………………………………  zł  brutto  (słownie  złotych: 

…………………………………………………………………………….)  tj.  maksymalnej 

wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającej z umowy, obejmującej ode-

branie                        i zagospodarowanie wszystkich rodzajów odpadów zgodnie z ilościami  

podanymi w niniejszej umowie i ofercie wykonawcy. 

6. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

7. Wykonawca doręcza Zamawiającemu  fakturę VAT za  usługi świadczone w danym okre-

sie rozliczeniowym.

8. Do faktury, o której mowa w ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest obligatoryjnie dołączyć 

karty przekazania odpadów do miejsca ich zagospodarowania, wraz z rozliczeniem ilościo-

wym odebranych odpadów.
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9. W kwocie wynagrodzenia określonego w § 3  ust. 1 uwzględnione zostały wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu umowy.

10. Wypłata jakichkolwiek zaliczek na poczet wynagrodzenia ryczałtowego jest wykluczona.

11. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

12. W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale  Podwykonawców, warun-

kiem płatności faktur jest przedstawienie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w 

§ 10 ust. 4 niniejszej umowy.*

§ 4.

Rozliczenia:
1.  Podstawę  do  rozliczenia  usług  i  wystawienia  faktury  przez  WYKONAWCĘ  będzie 

stanowił pisemny protokół wykonania usług w okresie rozliczeniowym sporządzony przez 

WYKONAWCĘ   i zatwierdzony przez ZAMAWIAJĄCEGO. Okresem rozliczeniowym jest 

miesiąc  kalendarzowy.  Wzór  protokołu  wykonania  usług  stanowi  załącznik  do  niniejszej 

umowy.

2. Wynagrodzenie należne WYKONAWCY będzie płatne przelewem na konto WYKONAW-

CY wskazane na fakturze, w terminie …… dni (minimum 30 dni) od daty jej wpływu do ZA-

MAWIAJĄCEGO. W przypadku nie dołączenia do faktury kart przekazania odpadów, Zama-

wiający dokona zapłaty tylko i wyłącznie po dostarczeniu ich przez Wykonawcę. W takim 

przypadku termin zapłaty  rozpoczyna swój bieg od dnia dostarczenia kompletu dokumentów.

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy za miesiąc grudzień 2013 

r. zostanie wypłacone w terminie …… dni (minimum 30 dni) od dnia przekazania przez Wy-

konawcę sprawozdania, o którym mowa art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma-

niu czystości i porządku  w gminach.

§ 5.

Terminowość i prawidłowość wykonania usług będzie oceniana przez ZAMAWIAJĄCEGO 

w  oparciu  o  harmonogram  realizacji  usług  przedstawiony  ZAMAWIAJĄCEMU  przez 

WYKONAWCĘ  zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  zawartym  w  III  Przedmiot 

zamówienia  SIWZ.

§ 6.
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego:
1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że:

1) wszczęte zostało postępowanie upadłościowe WYKONAWCY,

2) rozpoczęto likwidację firmy WYKONAWCY,
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3)  WYKONAWCA utracił  uprawnienia  do  wykonywania  przedmiotu  umowy wynikające 

z przepisów szczególnych.

2.  Odstąpienie  od  umowy  przez  ZAMAWIAJĄCEGO  może  nastąpić  również,  jeżeli 

WYKONAWCA:

1)  nie  rozpoczął  wykonywania  usług  w  pełnym  zakresie  objętym  umową  z  dniem 

…………...,

2) zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez kolejnych 7 

dni kalendarzowych,

3)  pomimo  uprzednich,  pisemnych,  co  najmniej  dwukrotnych  zastrzeżeń  ze  strony 

ZAMAWIAJĄCEGO nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny 

sposób narusza zobowiązania umowne.

3. W przypadkach wymienionych w ustępie 1 i 2 ZAMAWIAJĄCY może w terminie 7 dni po 

pisemnym uprzedzeniu,  przejąć  sam prowadzenie  usług określonych  niniejszą umową lub 

powierzyć je innemu podmiotowi, a kosztami tych usług obciąży WYKONAWCĘ.

4.  Ponadto  w  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie 

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

zawarcia  umowy  ZAMAWIAJĄCY  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może 

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

ZAMAWIAJĄCY wraz                                   z WYKONAWCĄ winni ustalić wartość  

faktycznie  wykonanych  przez  WYKONAWCĘ  usług,                a  WYKONAWCA 

zobowiązuje się współpracować z ZAMAWIAJĄCYM w tym zakresie.

§ 7.
Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę:
1.  WYKONAWCA  może  odstąpić  od  umowy,  jeżeli  ZAMAWIAJĄCY  nie  dotrzymuje 

istotnych

postanowień umowy tj. gdy:

1)  nie  wypłaca  WYKONAWCY wynagrodzenia  za  wykonane  usługi  w  ciągu  30  dni  od 

terminu płatności ustalonego w umowie,

2)  odmawia  bez  uzasadnienia  zatwierdzenia  protokółu  wykonania  usług  w  okresie 

rozliczeniowym.

3)  zawiadamia  WYKONAWCĘ, że  w wyniku  nieprzewidzianych  okoliczności  nie  będzie 

mógł pokryć zobowiązania.
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2. Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne, jeżeli 

WYKONAWCA wyznaczył ZAMAWIAJĄCEMU stosowny termin ( nie krótszy niż 7 dni ) 

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

terminu odstąpi od umowy.

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

WYKONAWCA powinien możliwie najszybciej  usunąć z obsługiwanego terenu wszystkie 

swoje urządzenia techniczne w szczególności urządzenia do gromadzenia odpadów.

§ 8.
Ubezpieczenia:
1.  Celem  wyłączenia  odpowiedzialności  materialnej  ZAMAWIAJĄCEGO  lub 

WYKONAWCY z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń 

losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji umowy, WYKONAWCA zawrze 

odpowiednie umowy ubezpieczenie przed zawarciem umowy.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem usług - od zdarzeń losowych,

2)  odpowiedzialność  cywilna  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków 

dotyczące  pracowników  i  osób  trzecich  powstałe  w  związku  z  prowadzonymi  usługami, 

w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

3. Koszty ubezpieczenia ponosi WYKONAWCA.

4.  WYKONAWCA  jest  zobowiązany  do  przedstawienia  na  każde  żądanie 

ZAMAWIAJĄCEGO polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek.

§ 9.
Kary umowne:
1.  ZAMAWIAJĄCEMU  przysługują  od  WYKONAWCY  kary  umowne  w  poniższych 

przypadkach i wysokościach:

1) 0,02 % miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy za 

każdy dzień opóźnienia w terminowym odebraniu odpadów z każdego miejsca gromadzenia 

odpadów na terenach budownictwa jednorodzinnego;

2) 0,2 % miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy za 

każdy dzień opóźnienia w terminowym odebraniu odpadów z każdego miejsca gromadzenia 

odpadów na terenach budownictwa wielorodzinnego;

3) 0,02 % miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy za 

każdy dzień opóźnienia w realizacji zgłoszonych reklamacji;

4) 10 % kwoty brutto określonej w § 3 ust. 3 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn 

dotyczących WYKONAWCY,
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5)  10  %  kwoty  brutto  określonej  w  §  3  ust.  3  umowy  w  przypadku  odstąpienia  przez 

WYKONAWCĘ od umowy z przyczyn niezawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO.

6) w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu raportu dotyczącego prowadze-

nia ewidencji ilości i rodzajów odebranych odpadów według numeru ewidencyjnego gospo-

darstwa domowego i przekazywania danych do systemu zleceniodawcy lub sprawozdania o 

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

gminach.

2.  Wykonawca zobowiązany jest także do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej 

w przypadku nieosiągnięcia odzysku frakcji odpadów, innych niż niebezpieczne odpadów bu-

dowlanych i  rozbiórkowych a także poziomów ograniczenia  masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Niniejszym karę umowną oblicza się oblicza się jako iloczyn stawki opłaty za zmieszane od-

pady komunalne, określonej w przepisach wydanych na postawie art. 290 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i brakującej masy odpadów komunalnych, wyra-

żonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami lub ograniczenia masy odpadów komunal-

nych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy mie-

sza selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami komunalnymi - podle-

ga karze pieniężnej w wysokości od 10.000 zł do 50.000 zł.

4. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 1-2 WYKONAWCA wystawi fakturę na 100% 

wynagrodzenia  umownego  za  dany  okres  rozliczeniowy,  a  ZAMAWIAJĄCY  przedstawi 

pisemne obliczenie kar umownych, o które pomniejszy wynagrodzenie, w formie potrącenia z 

zastrzeżeniem ust. 3.

5.  Jeżeli  wynagrodzenie  WYKONAWCY  jest  niższe  niż  wyliczona  do  potrącenia  kara 

umowna, WYKONAWCA zobowiązuje się tę różnicę dopłacić.

6. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 i 4 kwoty kar umownych WYKONAWCA 

zobowiązany jest przelać na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO.

7. ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do dochodzenia w każdym przypadku odszkodowania 

przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

8. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY:

1) ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w uregulowaniu wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 2 umowy,
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2) karę umowną – 10 % kwoty brutto określonej w § 3 ust.3 umowy za odstąpienie od umowy 

z przyczyn zawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 10*

Podwykonawcy

Wykonawca wykona przedmiot umowy sam, bez udziału podwykonawców.

§ 10*

Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące części przedmiotu umo-

wy:..........................................................................................................................................

2. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcami wymagana jest zgoda Zama-

wiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę 

umowy z Podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uwa-

ża się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania całości lub części 

przedmiotu umowy oraz przekazać praw i obowiązków, wynikających z umowy na osoby 

trzecie.

4. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączony będzie jeden z trzech niżej wymie-

nionych dokumentów:

a) kopia faktury Podwykonawcy wraz z dowodem dokonania płatności na rzecz Podwyko-

nawcy,

b) oświadczenie Podwykonawcy stwierdzające, iż wszelkie wymagane należności ze strony 

Wykonawcy zostały na dany dzień w pełni uregulowane,

c) kopia faktury Podwykonawcy wraz z wnioskiem Wykonawcy o potrącenie z jego wynagro-

dzenia należności Podwykonawcy i tym samym pomniejszenie płatności wynikającej z wysta-

wionej przez niego faktury oraz dokonanie z potrąconej kwoty płatności dla Podwykonawcy 

zgodnie  z wystawioną przez niego fakturą.

5. Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia 

za roboty wykonane przez Podwykonawcę.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy  udziale Pod-

wykonawców.

7.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy 

w termiach płatności określonych w zawartej z nim umowie.

§ 11.
Aneksy:
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Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  warunków  umowy  mogą  być  dokonywane  za  zgodą 

umawiających się stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o ile 

nie będzie to sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych.

§ 12.
Sprawy nieuregulowane:
W  sprawach  nie  uregulowanych  w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  Prawo 

zamówień

publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 13.
Rozstrzyganie sporów:
Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 

Sądu

powszechnego właściwego dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 14.
Egzemplarze:
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej 

ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:
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III Oferta:

Zamiast:

       Załącznik nr 1 do SIWZ

pieczęć Wykonawcy

O F E R T A 
NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY........................................................................................................................................

TELEFON ................................................................................................................................................................

FAX...........................................................................................................................................................................

E-MAIL....................................................................................................................................................................

STRONA WWW......................................................................................................................................................

NIP............................................................................................................................................................................

REGON....................................................................................................................................................................

NR RACHUNKU BANKOWEGO.........................................................................................................................

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

34-120 Andrychów ul. Batorego 24

tel: (33) 875-36-61 wewn. 30.

fax: (33) 875-31-09

e-mail: zgk@zgk.andrychow.pl

www.zgk.andrychow.pl

NIP: 551-000-74-17

REGON: 120172946

KRS:0000248524

Konto bankowe: ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie nr 96 8110 0000 2001 0038 9639 

0001

Ja /my/  niżej podpisany/i/  składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w 

Andrychowie  pn.  :  „ODBIÓR  I  ZAGOSPODAROWANIE  ODPADÓW 

KOMUNALNYCH  OD WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁYCH 

PRZEZ MIESZKAŃCÓW  W GMINIE ANDRYCHÓW”  –  zgodnie   z  wymaganiami 

45

http://www.zgk.andrychow.pl/
mailto:zgk@zgk.andrychow.pl


określonymi  w SIWZ, oferujemy wykonywanie usługi będącej przedmiotem zamówienia za 

niżej wymienioną cenę:

I. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za 

cenę ofertową  brutto łącznie: ………………zł.

   słownie: .................................................................................................................................

II. Cena została sporządzona na podstawie następującej kalkulacji:

a) Cena odbioru i transportu odpadów (ryczałt obejmujący odbiór i transport 

odpadów odebranych od właścicieli  nieruchomości na których zamieszkują 

mieszkańcy. 

Rodzaj usługi Jednostk
a miary

Cena 
jednostkowa 

netto odbioru i 
transportu 
odpadów 

Ilość 
miesięcy

Razem łączna 
cena odbioru i 

transportu 
odpadów 

netto:
(kol. 3 x kol. 

4)

Podatek 
VAT
[%]

Łączna cena 
odbioru i 
transportu 
odpadów 
brutto:

(kol. 5 + kol. 
6)

1 2 3 4 5 6 7
Odbiór i transport 
odpadów miesiąc 6

Rodzaj usługi Jednostk
a miary

Cena jednostkowa 
netto odbioru i 

zagospodarowania 
1 Mg odpadów

Ilość 
Mg

Razem łączna 
cena odbioru i 

zagospodarowani
a netto:

(kol. 3 x kol. 4)

Podatek 
VAT
[%]

Łączna cena 
odbioru i 

zagospodarow
ania brutto:

(kol. 5 + kol. 6)
1 2 3 4 5 6 7

Zagospodarowanie 
zmieszanych odpadów 
komunalnych 

Mg 4521

Zagospodarowanie 
odpadów komunalnych 
zebranych w sposób 
selektywny

Mg 1540

1. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszelkie koszty wynikające 

z wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

2. Oświadczamy, że akceptujemy następujące warunki płatności /termin regulowania faktur/: 

…… dni  /minimum 30 dni/ licząc od daty wystawienia faktury.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
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wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnosimy do niej żadnych 

zastrzeżeń.

4. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert.

6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki określone we „Wzorze Umowy" i w razie 

wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.

7. Oświadczamy, że nie zamierzamy powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego 

zamówienia /  następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć 

podwykonawcom*.

8. Osoba upoważniona do porozumiewania się z Zamawiającym w sprawie prowadzonego 

postępowania:
      .............................................................................tel:.......................................fax:..................................

Lista załączników do oferty:

1. załącznik nr 1 ........……………………………………………………………………………

2. załącznik nr 2 ........……………………………………………………………………………

3. załącznik nr 3 ........……………………………………………………………………………

4. załącznik nr 4 ........……………………………………………………………………………

5. załącznik nr 5 ........……………………………………………………………………………

6. załącznik nr 6 ........……………………………………………………………………………

7. załącznik nr 7 ........……………………………………………………………………………

8. załącznik nr 8 ........……………………………………………………………………………

9. załącznik nr 9 ........……………………………………………………………………………

10. załącznik nr 10 ......…………………………………………………………………………

……………………….………………..                                                                                         ……………………………………..
       miejscowość     data                   podpis i pieczęć
                                                                                                                                                      przedstawiciela / przedstawicieli
                                                                                                                                                                              Wykonawcy
Uwaga:
**) Niepotrzebne skreślić
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Powinno być:
       Załącznik nr 1 do SIWZ

pieczęć Wykonawcy

O F E R T A 
NAZWA WYKONAWCY......................................................................................................................................

ADRES WYKONAWCY........................................................................................................................................

TELEFON ................................................................................................................................................................

FAX...........................................................................................................................................................................

E-MAIL....................................................................................................................................................................

STRONA WWW......................................................................................................................................................

NIP............................................................................................................................................................................

REGON....................................................................................................................................................................

NR RACHUNKU BANKOWEGO.........................................................................................................................

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

34-120 Andrychów ul. Batorego 24

tel: (33) 875-36-61 wewn. 30.

fax: (33) 875-31-09

e-mail: zgk@zgk.andrychow.pl

www.zgk.andrychow.pl

NIP: 551-000-74-17

REGON: 120172946

KRS:0000248524

Konto bankowe: ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie nr 96 8110 0000 2001 0038 9639 

0001

Ja /my/  niżej podpisany/i/  składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

w  Andrychowie  pn.  :  „ODBIÓR  I  ZAGOSPODAROWANIE  ODPADÓW 

KOMUNALNYCH  OD WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁYCH 

PRZEZ MIESZKAŃCÓW  W GMINIE ANDRYCHÓW”  –  zgodnie   z  wymaganiami 

określonymi  w SIWZ, oferujemy wykonywanie usługi będącej przedmiotem zamówienia za 

niżej wymienioną cenę:
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I. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za 

cenę ofertową  brutto łącznie: ………………zł.

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

II. Cena została sporządzona na podstawie następującej kalkulacji:

a) Cena odbioru i transportu odpadów (ryczałt obejmujący odbiór i transport odpadów 
odebranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

Rodzaj usługi Jednostk
a miary

Cena 
jednostkowa 

netto odbioru i 
transportu 
odpadów 

Ilość 
miesięcy

Razem łączna 
cena odbioru i 

transportu 
odpadów netto:
(kol. 3 x kol. 4)

Podatek 
VAT
[%]

Łączna cena 
odbioru i 

transportu 
odpadów 
brutto:

(kol. 5 + kol. 6)
1 2 3 4 5 6 7

Odbiór i transport 
odpadów miesiąc 6

b)  Cena zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych:

Rodzaj usługi Jednostk
a miary

Cena jednostkowa 
netto odbioru i 

zagospodarowania 
1 Mg odpadów

Ilość 
Mg

Razem łączna 
cena odbioru i 

zagospodarowani
a netto:

(kol. 3 x kol. 4)

Podatek 
VAT
[%]

Łączna cena 
odbioru i 

zagospodarow
ania brutto:

(kol. 5 + kol. 6)
1 2 3 4 5 6 7

Zagospodarowanie 
zmieszanych odpadów 
komunalnych 

Mg 3650

1. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszelkie koszty wynikające 

z wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

2. Oświadczamy, że akceptujemy następujące warunki płatności /termin regulowania faktur/: 

…… dni  /minimum 30 dni/ licząc od daty wystawienia faktury.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnosimy do niej żadnych 

zastrzeżeń.

4. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu 

składania ofert.

6.  Oświadczamy,  że  akceptujemy  warunki  określone  we  „Wzorze  Umowy"  i  w  razie 

wybrania  naszej  oferty  zobowiązujemy  się  do  podpisania  umowy  w  miejscu  i  terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.
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7. Oświadczamy, że nie zamierzamy powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego 

zamówienia  /   następujące  części  niniejszego  zamówienia  zamierzamy  powierzyć 

podwykonawcom*.

8. Osoba upoważniona do porozumiewania się z Zamawiającym w sprawie prowadzonego 

postępowania:
      .............................................................................tel:.......................................fax:..................................

Lista załączników do oferty:

Lista załączników do oferty:

1. załącznik nr 1 ........……………………………………………………………………………

2. załącznik nr 2 ........……………………………………………………………………………

3. załącznik nr 3 ........……………………………………………………………………………

4. załącznik nr 4 ........……………………………………………………………………………

5. załącznik nr 5 ........……………………………………………………………………………

6. załącznik nr 6 ........……………………………………………………………………………

7. załącznik nr 7 ........……………………………………………………………………………

8. załącznik nr 8 ........……………………………………………………………………………

9. załącznik nr 9 ........……………………………………………………………………………

10. załącznik nr 10 ......…………………………………………………………………………

……………………….………………..                                                                                         ……………………………………..
       miejscowość     data                   podpis i pieczęć
                                                                                                                                                      przedstawiciela / przedstawicieli

                                                                                                                                                                              Wykonawcy
Uwaga:
**) Niepotrzebne skreślić
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Dodano załącznik nr 7 do SIWZ

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ 
TECHNICZNYCH

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

„ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW W GMINIE ANDRYCHÓW”

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………..

Adres Wykonawcy …………………………………………………………..

Miejscowość ……………….                                               Data: …………………….

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług 
w  celu  realizacji  Zamówienia,  wymagany  jest  w  celu  potwierdzenia,  że  Wykonawca 
dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.

Lp. Nazwa urządzenia Uwagi
1
2
3
4
5
6

Jeżeli  Wykonawca  polega  na  potencjale  technicznym  innych  podmiotów  należy  do 
powyższego  wykazu  dołączyć  pisemne  zobowiązania  tych  podmiotów  do  oddania  do 
dyspozycji  wykazanych  narzędzi,  wyposażenia  zakładu,  urządzeń  technicznych  na  okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

        ………………………………………………
..
               (data i czytelny podpis Wykonawcy)
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Dodano załącznik nr 8 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

„ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW W GMINIE ANDRYCHÓW”

Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………..

Adres Wykonawcy ………………………………………………………

Miejscowość …………..                                      Data: ………………..

Wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczenia  okresowych  lub  ciągłych  również 
wykonanych,  usług  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania  warunku  wiedzy  i 
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat  licząc od dnia złożenia oferty,  a jeżeli  okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i odbiorów, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wymagany jest w celu potwierdzenia, 
że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.

Lp. Odbiorca Data wykonania Przedmiot  wykonanej 
usługi

Wartość brutto

1
2
3
4

Do  wykazu  należy  dołączyć  dokumenty  potwierdzające,  że  wykonane  dostawy  /  usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Jeżeli  Wykonawca  polega  na  wiedzy  i  doświadczeniu  innych  podmiotów  należy  do 
powyższego  wykazu  dołączyć  pisemne  zobowiązania  tych  podmiotów  do  oddania  do 
dyspozycji niezbędnych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

………………………………………………….
         (data i czytelny podpis Wykonawcy)

  

  Prezes Zarządu – Jerzy Wojewodzic
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