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Rozdział 1.     Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których 
                          zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 

  
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia 
zamówienia publicznego – art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. 
zm.),, dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 
− Biuletyn Zamówień Publicznych  Nr 145028– 2014 z dnia  29.04.2014 r. 
− strona internetowa Zamawiającego – www.kaweczyn.pl 
− tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

 
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia  

 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowywaniu 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości 
niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne znajdujących się na 
terenie gminy Kawęczyn wg kategorii i kodów odpadów komunalnych wymienionych 
poniżej w tabeli: 

 
Kategoria Odpadu Kod odpadu 

Zmieszane odpady komunalne 20 03 01 

Szkło  i szkło opakowaniowe  15 01 07, 15 01 06, 20 01 02 

Papier i opakowania papierowe 15 01 01, 15 01 06, 20 01 01 

Metale 15 01 04, 15 01 06, 20 01 40 

Tworzywa sztuczne 15 01 02, 15 01 06, 20 01 39 

Opakowania wielomateriałowe 15 01 05, 15 01 06 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 

Pozostałe komunalne odpady niebezpieczne  15 01 10*, 15 01 11*, 20 01 21*(termometry 

rtęciowe), 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 37* 

Przeterminowane leki  i chemikalia 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 

15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 28*, 20 01 30, 20 

01 80 

Przeterminowane oleje i tłuszcze 20 01 25, 20 01 26* 

Opony 16 01 03 

Zużyte przenośne baterie i przenośne 

akumulatory 

20 01 33*, 20 01 34 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36 

Odpady zielone i biodegradowalne    20 02 01, 20 01 08 

Inne odpady komunalne 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38,  20 02 02, 20 

02 03 

Odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz) 17 01 07  

 
Kod  Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

 
Przedmiot główny : 
90 50 00 00-2 usługi związane z odpadami 
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Przedmioty dodatkowe: 
 90 51 10 00-2 usługi wywozu odpadów 
 90 51 40 00-3 usługi recyklingu odpadów 
 90 51 00 00-5 usuwanie i obróbka odpadów 
 90 51 31 00-7 usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych  
 90 51 20 00-9 usługi transportu odpadów 
  

2. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: 
a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
c) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
d) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
e) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
f) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 
wykonanie powierzy podwykonawcom. 
g) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w odrębnym załączniku nr 1 

stonowiacym integralną część specyfikacji istotnych warunków zamowienia.  
 

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia 
 

1) Przedmiot zamówienia należy zrealizować  od dnia 01.07.2014 r.- 31.12.2015 r. 
2) Przekazanie raportu miesięcznego za ostatni m-c (XII 2015 r.) zgodnie z umową w 

terminie 7 dni od zakończenia miesiąca. 
3) Przekazanie sprawozdania kwartalnego, do końca 31.01.2016 r. za IV kwartał 2015 r.  
 

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

 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:  
1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

Zamawiający nie precyzuje warunku, uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca 
złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;  
- w celu wykazania spełnienia warunku wykonawcy wykażą w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie wykaz głównych usług wykonanych, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych nadal usług polegających na 
odbieraniu i/lub zagospodarowywaniu odpadów komunalnych  na rzecz właścicieli 
nieruchomości, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których usługi zostały wykonane (w tym wielkość odebranych odpadów 
komunalnych min. 1634,00 Mg), wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, 

- wykonawca zapewnia odpowiednią ilość osób dla należytego wykonania zamówienia 
oraz dysponuje potencjałem technicznym zgodnym z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dn. 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 r., poz. 
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122). Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi 
stosowne wykazy.  

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,  
Zamawiający nie precyzuje warunku, uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca 
złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 
złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.  

a. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w 
postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą 
oświadczenia i dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”. 

b. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, 
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, i brak podstaw do 
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy.  

c. Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów, o których mowa w 
art. 26 ust. 2b ustawy niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w ofercie w tym celu pisemne (tj. w 
oryginale lub poświadczone notarialnie) zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. 

 

Rozdział 5.  Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie 
                         warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców 

 
1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z 
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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 Pzp, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt  2 ustawy Pzp. - z 

postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których 

otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po 

ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 

układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 
każdy z Wykonawców oddzielnie.  

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 
każdy z Wykonawców. 

c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
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płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy 

z Wykonawców. 

d)  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert W przypadku wspólnego ubieganie się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców dokument musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winien być złożony przez 

każdego z nich odrębnie. 
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 4-8 ustawy - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. W przypadku wspólnego ubieganie się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub 

więcej Wykonawców dokument musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winien być złożony 

przez każdego z nich odrębnie. 
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania  poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie 
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące 
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w 
miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem 

f) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie 
składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

g) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, wykaz głównych usług 
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych 
nadal usług polegających na odbieraniu i/lub zagospodarowywaniu odpadów komunalnych 
na rzecz właścicieli nieruchomości, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (w tym wielkość odebranych 
odpadów komunalnych min. 1634,00 Mg), oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, 
że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (poświadczenie). 
Poświadczenie w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych 
wydane nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert, natomiast w 
przypadku zamówień na usługi oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Zakres 
poświadczenia musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w 
Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit b SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku 6 do SIWZ.  

       W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 
przynajmniej jeden z Wykonawców.  

h) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności w 
wykonywaniu usług wraz z informacją na temat  ich  kwalifikacji zawodowych, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz podstawie do dysponowania tymi 
osobami. Wykaz musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w 
Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ.  Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 7 do SWIZ. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców, dokument winien być złożony przez Wykonawcę spełniającego warunek, bądź 
przez Pełnomocnika występującego w imieniu Wykonawców na podstawie udzielonego 
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pełnomocnictwa. 
i) wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania 

zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wykaz musi 
potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c 
SIWZ.  Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 8 do SWIZ. W przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokument 
winien być złożony przez Wykonawcę spełniającego warunek, bądź przez Pełnomocnika 
występującego w imieniu Wykonawców na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 

 
oraz: 

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w  
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie; 

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44  
ustawy Prawo zamówień publicznych. (Zał. nr 5 do SWIZ); 

- wykaz części zamówienia którego wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcy   
(Zał. nr 10 do SWIZ); 

- informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, 
poz. 331 z późn. zm.) o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Wzór informacji stanowi 
Załącznik nr 9 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia 
przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie musi dotyczyć każdego z 
Wykonawców i winno być złożone przez każdego z nich odrębnie; 

 
2. W przypadku Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: 
1) o których mowa w pkt 1 lit. a) – c)  SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że : 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społecznie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione 
nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert. 

2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa wyżej, zastępuje się je 
zaświadczeniem, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 
złożone przed, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, który winien 
być wystawiony odpowiednio w wyżej wskazanych terminach.   
3. Inne dokumenty: 

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Zał. nr 2 do SWIZ); 
b) pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania 

zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów 
prawa lub innych dokumentów; 

c) dowód wniesienia wadium. 
d) oświadczenie o gotowości zawarcia umowy, (Zał. nr 12 do SWIZ); 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym 
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konsorcjum, wspólnicy S.C.) oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których 
Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty z wyjątkiem oświadczenia o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, które należy 
złożyć w oryginale. 

5. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
następuje przez złożenie podpisu lub parafki osoby uprawnionej, z adnotacja „za zgodność z 
oryginałem”. 

6. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, 
komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. Kolejność  złożonych 
dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w Rozdziale 5 SIWZ.  

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski.  

8. Wszystkie kartki oferty i dołączonych do niej dokumentów powinny być kolejno 
ponumerowane. Za kompletność oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności. 

9. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy 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 (Dz. U. z 19 lutego 2013 r.  poz. 231). 

 

Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania; 
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodni z art. 23 ust. 2 ustawy);  

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 
pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 
dokumentów; 

4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie. 
Pełnomocnictwo może byc udzielone w szczególności:  

- łacznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument) 
- oddzielnie przez każdego z Wykonawców (tyle dokumentów pełnomocnictw ilu 
Wykonawców) 

W każdym jednak przypadku w treści dokumentu/pełnomocnictwa zaleca się wymienić 
wzystkich Wykonawców wspólnie ubiegajacych się o udzielenie zamówienia i wskazać 
ich Pełnomocnika.  Treść pełnomocnictwa powinna wskazać rodxzaj czynności, do 
których upowazniony jest Pełnomocnik, tj. np. podpisania oferty, potwierdzenia za 
zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składania oswiadczeń woli i wiedzy, 
składania wyjaśnień, parafowania dokumentów, itp. Przy składaniu dokumentów i 
oswiadczeń, w których widnieje słowo “Wykonawca”, np. w miejscu “nazwa 
Wykonawcy” zaleca się podac pełne dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegajacych 
się o udzielenie zamówienia (tworzacych konsorcjum), a nie tylko pełnomocnika. 

5) przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia lub podpisania oferty upoważnia również do 
poswiadczenia za zgodnośc z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz 
z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.  

6) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) 
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, podmiot zbiorowy przedłoży umowę 
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utworzenia konsorcjum regulujacą współprace tych Wykonawców przed zawarciem 
umowy w określonym terminie. 

 

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie 
osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami  

 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przekazywane będą w formie:  
− pisemnej na adres: Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn 
− faksem (nr 63 28 85 940)  
przy czym Zamawiający zaleca niezwłoczne potwierdzenie przez Wykonawcę formą 
pisemną lub faksem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż 
pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi  fakt otrzymania informacji od niego. Zaleca 
się, aby korespondencji ta drogą nie przekazywać Zamawiającemu po jego godzinach pracy 
(7:30-15:30) ani w dniach wolnych od pracy. W przypadku braku potwierdzenia 
otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, iż pismo wysłane faksem na 
podany przez niego numer faksu – zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie 
się Wykonawcy z treścią pisma.  

2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku, z czym wszelkie pisma, dokumenty, 
oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami 
muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 
składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

3. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. 
We wniosku należy podać:  
1) nazwę i adres Wykonawcy,  
2) nr telefonu i faksu, e-mail, 
3) znak postępowania – FZP.ZP.271.4.2014 

4. SIWZ została opublikowana na stronie: www.kaweczyn.pl oraz można ją także odebrać w 
siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Kawęczyn pok. Nr 11 lub 22, w godzinach 9:00 – 
14:00. 

5. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  
 Sprawy merytoryczne: Agnieszka Sasiak   
 Sprawy proceduralne : Ewelina Buda  
6. W przypadku konieczności uzupełnienia przez Wykonawcę dokumentów złożonej oferty – 

Zamawiający uzna je za skutecznie uzupełnione (pod rygorem nieważności), jeżeli zostały 
złożone Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym i w formie określonej w pkt. 
1 niniejszego rozdziału, a w przypadku pełnomocnictw w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza – pod rygorem nieważności.  

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, korespondencja 
prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

 

Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium 
 
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 
2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 

ustawy Pzp. 
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 

Wnosząc lub wpłacając wadium przetargowe należy je oznaczyć tytułem: „wadium w 
przetargu nieograniczonym, znak sprawy FZP.ZP.271.4.2014- ODBIÓR I 



Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
 z terenu Gminy Kawęczyn 

  

-------------------------------------------- 
Strona  

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z 
TERENU GMINY KAWĘCZYN” 

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie  Oddział w Kawęczynie 

   Nr  40 8557 0009 2004 0400 0101 0037 
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty 

zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 
6. Wadium wniesione w pieniądzu musi być potwierdzone w ofercie kserokopią wpłaty. 
7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert 
w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  u 
Skarbnika Gminy pok. 6, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
należy załączyć do oferty. 

8. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z 
treści tych gwarancji  musi jednoznacznie wynikać, termin obowiązywania gwarancji, który 
nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 

9. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie 
Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

10. Wadium dla grupy Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum), może być 
wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum. 

 

Rozdział 9.  Termin związania ofertą 
 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia 
składania ofert włącznie. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 
terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.  

 

Rozdział 10.  Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1. Do oferty należy dołączyć wypełnione i podpisane: 
a) formularz ofertowy zgodny z zał.  nr 2 do SIWZ lub na nim 
b) dowód wniesienia wadium, o którym mowa a Rozdziale 8. 
c) oświadczenie o gotowości zawarcia umowy. 
d) oświadczenia i dokumenty o których mowa w Rozdziale 5 oraz 6 (odnośnie 

pełnomocnictwa oraz podwykonawstwa  - jeżeli dotyczy). 
2. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty ponumerować i trwale spiąć, a strony zawierajace 

jakakolwiek treść, parafować lub podpisać przez osobę uprawniona do reprezentowania 
Wykonawcy. 

3. Ofertę nalezy złożyć na wzorach dokumentów załączonych do SIWZ. W przypadku gdy 
jakakolwiek część powyzszych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy – wpisuje on “nie 
dotyczy”.  
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4. Opakowanie i adresowanie oferty: 
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 
zaadresowanym i opisanym: 

 
Nadawca: 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

„ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KAWĘCZYN 

 Adresat: 
Gmina Kawęczyn 

Kawęczyn 48 
62-704 Kawęczyn 

 
OFERTA NA ZNAK SPRAWY: FZP.ZP.271.4.2014 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

 08. 05 . 2014 r. godz. 10 . 30 

5. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie 

prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi we właściwym rejestrze albo w centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, upowżnionego 
przez osoby wymienionew powyższych rejestrach. Pełnomocnictwo to musi zostać 
załączone do oferty w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza. 

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje 
osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów 
(Pełnomocnictwa) załączonych do oferty lub działajacych łącznie reprezentantów 
wszystkich Wykonawców. 

6. Tajemnica przedsiębiorstwa: 
1) wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu sa jawne, za wyjatkiem 

informacji zastrzezonych przez Wykonawcę, 
2) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być 
oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się 
umieścić takie dokumenty na końcu oferty w osobnej wewnętzrnej kopercie, 

3) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 
spowoduje ich odtajnienie. 

7. Informacje pozostałe: 
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań 

określonych w niniejszej SIWZ, 
3) Oferta musi być sporządzona: 

a) w języku polskim,  
b) w formie pisemnej. 

8. Zaleca się, aby: 
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do 

oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 
lub posiadającą Pełnomocnictwo, 

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana 
i oznaczona kolejnymi numerami, 
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c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę 
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), 

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór 
stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ). 

9. Zmiana / wycofanie oferty: 
a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę, 
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić 

Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, 
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio 

„ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo 

osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 
10. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy. 
 

Rozdział 11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn 
pokój nr 1, w terminie do dnia 08. 05 . 2014 roku, godz. 10 . 00  

2. Otwarcie ofert nastąpi w Urząd Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  
pok.  16 dnia  08. 05 . 2014 roku, godz.  10 .30  

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu 
ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy Kawęczyn. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli 
oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków 
gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.  

6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy 
nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

7. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 
do Zamawiającego. 

8. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną niezwłocznie 
zwrócone Wykonawcą bez ich otwarcia. 

 

Rozdział 12.  Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1. Wykonawca określa cenę ryczałtową za wykonanie usługi polegającej na odbiorze i 

zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 
Kawęczyn, podając tę cenę poprzez jej wskazanie w formularzu oferty, którego wzór określa 
Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, za okres 1 miesiąca wykonywania usługi oraz za 
cały okres wykonywania zamówienia, to jest od 01/07/2014  do 31/12/2015 

2. Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty oraz wyposażenie (dotyczące 
wyłącznie pojemników i worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych) objęte 
zamówieniem i stanowiące jego przedmiot oraz musi być podana w złotych polskich (PLN), 
cyfrowo i słownie. 

3.  Cena ofertowa powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz przez okres 

realizacji zamówienia publicznego.  
5.  W kalkulacji ceny – Wykonawca powinien uwzględnić: 

- orientacyjną ilość odpadów przewidzianych do odbioru i zagospodarowania 
- charakterystykę terenu (gmina wiejska); 
- wymagania dotyczące częstotliwości i sposobu odbierania odpadów; 
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- wymagania co do osiągnięcia poziomów recyklingu. 
 

Rozdział 13.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 
ofert 

 
1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. 
2. Jedynym kryterium, jakim będzie kierował się Zamawiający przy wyborze 

najkorzystniejszej oferty jest cena  (wraz z VAT) oferowana za wykonanie zamówienia. 
3. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 punktów. 
4. Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Zasady oceny ofert: 

a) Kryterium oceny ofert: Całkowita cena ryczałtowa oferty – 100 pkt 
b) W kryterium „cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca 

najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem: 
 

cena oferty najniżej skalkulowanej 

liczba punktów oferty  = -------------------------------------------------- × 100 pkt 
cena oferty ocenianej 
 

Rozdział 14.  Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
1. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o 

udzielenie zamówienia. 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną 

zawiadomieni o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty z podaniem nazwy (firmy), siedziby  i adresu 

wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnieniem jej wyboru, a także nazwy 
(firmy), siedziby i adresu wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 
oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z podaniem uzasadnienia faktycznego 
i prawnego, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia z 
podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego, 

d) terminie po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 
zawarta. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje o 
wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie 
internetowej http://bip.kaweczyn.pl  

4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany 
przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

5. W przypadku uchylania się wykonawcy, którego oferta została wybrana od zawarcia umowy, 
zamawiający bez przeprowadzania ponownej oceny ofert może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia 
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób 
określony w art. 94 ustawy Pzp na wrunkach określonych w projekcie umowy. Projekt 
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umowy jest integralną częścią niniejszej specyfikacji, określa warunki i zobowiazania 
Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia. 

7. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu 
związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty 
przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy 
na warunkach określonych w złożonej ofercie.  

8. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do: 
- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
- przedłożenia umowy konsorcjum – regulujacej współpracę Wykonawców składających 

wspólną ofertę, w przypadku, gdy oferta Wykonawców składających wspólna ofertę 
zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

- do przedłożenia Zamawiajacemu ważnych przynajmniej na dzień rozpoczęcia 
świadczenia usługi, dokumentów o których mowa w szczegółowym opise przedmiotu 
zamówienia pkt 4 (SOPZ) stanowiacym załącznik Nr 1 do SIWZ dotyczących spełnienia 
warunków formalnych  stawianych Wykonawcy, 

- przedstawienia oświadczenia RIPOK-u o gotowości przyjęcia odpadów komunalnych lub 
przyrzeczenie umowy bądź podpisaną umowę z Regionalna Instalacją do Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych (RIPOK) Orli Staw na przyjmowanie odebranych od właścicieli 
nieruchomości zamieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania wg. 
aktualnej wersji umowy ze strony www.orlistaw.pl. 

- przedłożenia dokumentu ubezpieczenia prowadzonej działalności od odpowiedzialności 
cywilnej oraz z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń 
losowych w czasie realizacji umowy na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 złotych. 
Ubezpieczenie będzie odnawiane przez cały okres trwania umowy, z zachowaniem jego 
ciągłości., 

- przedłożenia umowy bądź jej projektu z podwykonawcą – jeżeli Wykonawca zamierza 
realizować przedmiot umowy przy udziale innego podmiotu. 

- uzgodnienia warunków technicznych dostępu elektronicznego i weryfikacji przez 
Zamawiajacego w sprawach dotyczacych monitoringu GPS pojazdów Wykonawcy. 

9. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą. 
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełniania warunków, o których mowa w 

części 4  SOPZ przed podpisaniem umowy. 
11. Brak przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4 SOPZ oraz innych załącznikach w 

SIWZ w terminie 5 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub nie spełnieniu warunków, o 
których mowa powyżej stanowią podstawę do uznania, iż Wykonawca uchyla się od 
podpisania umowy oraz do zatrzymania wadium. 

 

Rozdział 15.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy 

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7 % ceny ofertowej 
zamówienia. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w 
art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.  
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6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem 
na rachunek bankowy Zamawiającego:  

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie  Oddział w Kawęczynie 
Nr  40 8557 0009 2004 0400 0101 0037  z podaniem tytułu:  

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy, znak sprawy FZP.ZP.271.4.2014- ODBIÓR I 
ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z 

TERENU GMINY KAWĘCZYN” 
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może 

zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.  
8. Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej uznaje się datę złożenia 

odpowiedniego dokumentu w siedzibie Zamawiającego. W przypadku wniesienia 
zabezpieczenia w formie niepieniężnej (gwarancja lub poręczenie) powinno ono obejmować 
okres wykonania zamówienia. Zamawiający dopuszcza, aby przedłożony przez Wykonawcę 
dokument stanowiący zabezpieczenie był ważny na okres krótszy niż okres wykonania 
zamówienia pod warunkiem, że Wykonawca zobowiąże się do zachowania ciągłości 
ważności zabezpieczenia w całym tym okresie np. poprzez wniesienie nowego dokumentu 
zabezpieczenia przed upływem ważności dokumentu trącącego ważność.  Zabezpieczenia 
wynikające z poręczenia lub gwarancji powinny podlegać wyłącznie prawu polskiemu oraz 
wskazywać jako sąd właściwy sąd miejsca spełnienia świadczenia lub sad właściwy 
miejscowo dla Zamawiającego. 

9. Formę wniesienia zabezpieczenia określa Wykonawca przed podpisaniem umowy i ponosi 
wszelkie koszty związane z jego ustanowieniem, a sposób jego zwrotu określa projekt 
umowy (stanowiący załącznik do SIWZ). 

 

Rozdział 16.  Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego 

 

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 9  do SIWZ.  
Uwaga – w Załączniku Nr 9 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane w 
ogłoszeniu o zamówieniu. 
 

Rozdział 17.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał  interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.   
 

Rozdział 18. Cena specyfikacji istotnych warunkow zamówienia 
 
Zamawiający nie pobiera opłaty za sporządzenie i przekazanie specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 

Rozdział 19. Sprawy nie uregulowane niniejszym SIWZ 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
 

Rozdział 20. Podwykonawstwo 
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy zawierając z 
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nimi   stosowną umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności zgodnie z art. 
2pkt. 9b ustawy Pzp. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w wykazie części zamówienia, którego 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.  

3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z  
  oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak 
również  zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli 
Zamawiający w terminie 14 dni od   dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub 
zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi   na piśmie sprzeciwu, uważa się, że 
wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy, przewidziany   w umowie o 
podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od potwierdzonego protokołem 
prawidłowego wykonania dostawy/usługi.   

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy/usługi, 
które wykonuje przy pomocy Podwykonawcy. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje umowy, uwarunkowane będzie od 
przedstawienia przez niego oświadczenia podwykonawcy potwierdzającego zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia.  

7. Określa się wysokości kar umownych, z tytułu:  
a) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy naliczyć karę umowną w 

wysokości 0,3 % za każdy dzień zwłoki wynagrodzenia należnego  
b) braku zapłaty Zamawiający ma prawo zmniejszyć wypłatę wynagrodzenia o 

wysokość umownej kwoty pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą i naliczyć karę 
umowną wykonawcy w wysokości 0,3 % dziennie za każdy dzień zwłoki od 
wysokości należnego wynagrodzenia podwykonawcy do dnia umownego 
zakończenia realizacji umowy,  

9. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę Zamawiający 
dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, który zawarł z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.  

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o których mowa w pkt. 9.  

 

Rozdział 21.  Załączniki do SIWZ 
 
Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) 
Załącznik Nr 2 Formularz ofertowy 
Załącznik Nr 3    Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
    określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 
Załącznik Nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o nie 

podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
Załącznik Nr 5 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 
                                      44  ustawy Pzp 
Załącznik Nr 6           Wykaz wykonanych/wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat usług 
Załącznik Nr 7 Wykaz osób 
Załącznik Nr 8 Wykaz narzędzi urządzeń technicznych 
Załącznik Nr 9 Informacja o grupie kapitałowej 
Załącznik Nr 10         Wykaz części zamówienia którego wykonanie wykonawca powierzy 
                                    podwykonawcy 
Załącznik Nr 11      Projekt umowy 
Załącznik Nr 12   Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy.     
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Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
1. Przedmiot zamówienia   

 
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z 
nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych na których powstają 
odpady komunalne z terenu gminy Kawęczyn. 
 

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  
2.1 Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i 

niezamieszkałych.  
1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowywanie odpadów 

komunalnych zmieszanych i pozostałości po segregacji z nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości niezamieszkałych na których powstają 
odpady komunalne oraz odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych 
selektywnie zbieranych w następujących frakcjach:  
a) Frakcja sucha ( papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe 

odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych ), 
b) Szkło i opakowania szklane; 
c) Odpady wielkogabarytowe w czasie okresowych” wystawek”- 1 raz na pół roku 
d) Odpady niebezpieczne i problemowe wydzielone ze strumienia odpadów 

komunalnych – w czasie okresowej zbiórki – 1 raz  do roku.   
e) Odpady zielone i biodegradowalne – 2 razy w miesiącu.  

2. Odpady przewidziane do odbioru i zagospodarowania, zgodnie z katalogiem odpadów 
to w szczególności:  

 
Tabela 1. Wykaz odpadów objętych umową  

Kategoria Odpadu Kod odpadu 
Zmieszane odpady komunalne 20 03 01 
Szkło  i szkło opakowaniowe  15 01 07, 15 01 06, 20 01 02 
Papier i opakowania papierowe 15 01 01, 15 01 06, 20 01 01 
Metale 15 01 04, 15 01 06, 20 01 40 
Tworzywa sztuczne 15 01 02, 15 01 06, 20 01 39 
Opakowania wielomateriałowe 15 01 05, 15 01 06 
Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 
Pozostałe komunalne odpady 
niebezpieczne  

15 01 10*, 15 01 11*, 20 01 21*(termometry 
rtęciowe), 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 37* 

Przeterminowane leki  i chemikalia 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 
15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 28*, 20 01 30, 
20 01 80 

Przeterminowane oleje i tłuszcze 20 01 25, 20 01 26* 
Opony 16 01 03 
Zużyte przenośne baterie i przenośne 
akumulatory 

20 01 33*, 20 01 34 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36 
Odpady zielone i biodegradowalne    20 02 01, 20 01 08 
Inne odpady komunalne 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38,  20 02 

02, 20 02 03 
Odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz) 17 1 07  
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3. Wykonawca udostępni mieszkańcom gminy Kawęczyn od dnia 1 lipca 2014 roku 

korzystanie z funkcjonującego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(zwanego dalej PSZOK) znajdującego na terenie gminy lub w odległości max. 20 km 
od miejscowości Kawęczyn. 

4. Wykonawca odbierze odpady komunalne zmieszane, pozostałe po segregacji i 
selektywnie zebrane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z 
nieruchomości niezamieszkałych.  
Szacuje się, że na terenie gminy Kawęczyn przebywa ok.  4 900  osób.  
Liczba nieruchomości zamieszkałych: ok. 1 308 
Liczba nieruchomości niezamieszkałych: ok. 67  
Szacuje się, że liczba mieszkańców  może wzrosnąć o 2 %.  
Szacuje się, że liczba nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych może 
wzrosnąć o 3 %.  

5. Wykonawca otrzyma najpóźniej w dniu zawarcia umowy wykaz nieruchomości 
przewidzianych do obsługi wraz z zadeklarowaną liczbą osób zamieszkałych w danej 
nieruchomości.  

6. Długość dróg: 
- drogi gminne – 101 km, 
- drogi powiatowe – 41,7 km, 
- drogi wojewódzkie – 6,3 km,  
- drogi krajowe – 4,5 km.  
Razem długość dróg na terenie gminy Kawęczyn  wynosi ok. 153,5 km. 

7.  Lokalizacja instalacji przetwarzania odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Kawęczyn : 
Nazwa Adres Odległość  wyznaczonego punktu 

w centrum Gminy do instalacji             
( km)  

Instalacja regionalna - 
ZUOK „Orli Staw” 

62-834 Ceków, Orli Staw 2 25 

 
8. Zamawiający udostępni wykonawcy dane dotyczące nieruchomości i liczby 

mieszkańców w nich zamieszkałych w tym o utrudnionym dostępie do pojemników.  
9. Zamawiający dwa razy w miesiącu będzie przekazywał drogą elektroniczną (e-mail) 

zmiany w bazie nieruchomości i zmiany liczby mieszkańców (zgodnie z złożonymi 
deklaracjami o wysokości opłaty).  

10. Informacje dotyczące nowych nieruchomości będą przekazywane Wykonawcy na 
bieżąco drogą elektroniczną (e-mail) za potwierdzeniem odbioru.  

11. Wykonawca w przypadku nowo zgłoszonej nieruchomości będzie odbierał odpady z 
tej nieruchomości: 

• począwszy od pierwszego tygodnia następującego po tygodniu, w którym 
Wykonawca został powiadomiony o zmianie; 

• dostarczy właścicielowi nieruchomości pojemniki (pojemniki, worki itp.) na 
odpowiednio zadeklarowane odpady komunalne oraz harmonogram ich 
odbierania w terminie 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia.  

• Wykonawca po wyposażeniu nieruchomości w pojemnik i worki przekaże 
Zamawiającemu pocztą elektroniczną stosowne oświadczenie potwierdzające 
wykonanie zgłoszenia.  
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12. Wykonawca zobowiązuje się do odebrania i zagospodarowania odpadów w ilości 
około 1634,00 Mg w całym okresie obowiązywania umowy, w tym odpadów 
selektywnie zebranych w ilości ok. 500,00 Mg w całym okresie obowiązywania 
umowy. Ilości te mają charakter szacunkowy i będą ulegały zmianie wraz z rozwojem 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Szacuje się, że wielkość odpadów w 
czasie trwania umowy może wzrosnąć o 15  %.  

13. Wykonawca 2 razy do roku (od 15 kwietnia do 31 maja oraz od  1 września do 30 
października) w terminach ustalonych z Gminą zorganizuje odbiór odpadów 
wielkogabarytowych  i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w postaci 
mobilnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych i problemowych, informację tę 
udostępni mieszkańcom w postaci harmonogramu.  

14. Wykonawca 1 raz do roku w terminie ustalonym z Gminą zorganizuje odbiór zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pozostałych odpadów niebezpiecznych i 
problemowych (np. chemikalia, opony) wydzielonych ze strumienia odpadów 
komunalnych i informację tę udostępni mieszkańcom w postaci harmonogramu. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia w przychodniach i aptekach pojemników 
na przeterminowane leki i opróżniania ich wg harmonogramu wcześniej ustalonego i 
podanego do publicznej wiadomości.  

16. Zobowiązuje się Wykonawcę do wyposażenia instytucje publiczne ( np. szkoły, urząd, 
biblioteki itp.) w pojemniki na zużyte baterie i przenośne akumulatory i opróżniania 
ich wg wykazu sporządzonego na dzień zawarcia umowy.  

17. Zamawiający wymaga, takiej organizacji usług odbierania odpadów, która pozwoli mu 
w sposób jednoznaczny ustalić ilość odebranych odpadów komunalnych zmieszanych 
i odpadów zebranych selektywnie  z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości 
niezamieszkałych.  

18. Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram odbierania odpadów komunalnych 
zgodnie z wytycznymi rozdziału 3.2. 

19. Wykonawca tak opracuje trasy by odpady były zbierane tylko z terenu gminy. Nie 
dopuszcza się wspólnego odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy 
Kawęczyn i z terenu innej gminy.  

20. Wykonawca winien odnotowywać i przypisywać do danej śmieciarki informacje, o 
tym skąd zostały odebrane odpady, jakie ilości, w podziale na odpowiednie źródła 
pochodzenia (miejscowość).  

21. Odpady należy odbierać specjalistycznym sprzętem, gdzie dla odpadów zmieszanych i 
pozostałych należy stosować samochody z zabudową kompaktującą (śmieciarki), a dla 
odpadów selektywnie zbieranych samochody z zabudową skrzyniową zależnie od 
rodzaju urządzeń do zbierania odpadów, zgodnie z wymaganiami zapisanymi w 
rozdziale 4.1.  

22. Zakazuje się mieszania odpadów zmieszanych i pozostałych z selektywnie zebranymi 
oraz mieszania poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zebranych. Każdą 
frakcję opisaną w ust 1 należy odbierać oddzielnie.  

23. Wykonawca zgodnie z dyspozycją art. 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach jest zobowiązany do powiadomienia gminy o niedopełnieniu obowiązku 
w zakresie selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości. 

24. Wykonawca każdorazowo udokumentuje fotograficznie zakres i sposób naruszenia 
regulaminu i przekazywać je będzie na elektronicznym nośniku danych wraz z 
sprawozdaniem miesięcznym o którym mowa w p.  3.6. 

25. Wykonawca będzie pisemnie informował Gminę, o przypadkach naruszenia 
regulaminu przez właścicieli nieruchomości zamieszczając tę informację w 
miesięcznym sprawozdaniu z wykonania usług.  
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26. Odpady komunalne (zmieszane, pozostałe i selektywnie zebrane) należy zbierać i 
transportować w sposób uniemożliwiający ich rozsypanie, wywianie, oraz w sposób 
bezpieczny dla ruchu drogowego i ochrony środowiska.  

27. Wykonawca będzie prowadził usługi odbioru z należytą starannością, w taki sposób 
by nie uszkodzić pojemników do zbierania odpadów, w tym należących do właścicieli 
nieruchomości i zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiadał na zniszczenie lub 
uszkodzenie pojemników na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego. 

28. Wykonawca jest zobowiązany w ramach umowy na odbieranie i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych zawartej z Zamawiającym do kolportowania przy okazji 
odbioru odpadów ulotek informacyjnych sporządzonych przez Zamawiającego, 
kierowanych do właścicieli nieruchomości  na temat systemu gospodarki odpadami na 
terenie gminy Kawęczyn. 

29. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do dodatkowych 
odbiorów odpadów komunalnych na zgłoszenie Zamawiającego z terenu wskazanych 
nieruchomości niezamieszkałych (np. cmentarze, nieruchomości użytku publicznego) 
poza ustalonym harmonogramem i z częstotliwością wynikającą z p.2.1.1, biorąc pod 
uwagę okresy wzmożonego powstawania odpadów komunalnych.  
 
 

2.2 Wyposażenie nieruchomości i utrzymanie urządzeń do zbierania odpadów 
komunalnych zmieszanych i pozostałych 

 
2.2.1. Wykonawca zobowiązany jest  dobezplatnego wyposażenia w pojemniki  do 
zbierania odpadów zmieszanych i pozostałych po segregacji poszczególne 
nieruchomości na podstawie odrębnie zawieranych umów ( np. umowa użyczenia ) 
wg n/w wymagań: 
a) pojemniki powinny być wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu  w kolorze 

czarnym lub szarym. 
b) pojemniki powinny być o następujących pojemnościach: 120 l, 240 l, 360 l, 1100 l i 

2500 l. 
c) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach zamianę pojemników o mniejszej 

pojemności na pojemniki  o większej pojemności ( np.: 1 pojemnik o poj. 240 l na 2 
pojemniki o poj. 120 l. itp.) i odwrotnie, pod warunkiem zachowania tej samej 
objętości pojemników.  

d) dopuszcza się stosowanie pojemników 120 litrowych na odpady zmieszane w innym 
kolorze niż czarny lub szary, pod warunkiem prawidłowego ich oznakowania poprzez 
umieszczenie napisów „ZMIESZANE”, „POZOSTAŁE PO SEGREGACJI”.  

e) Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu umowy do dostarczenia 
pojemników do zbierania odpadów zebranych w sposób selektywny do instytucji 
publicznych wskazanych przez Zamawiającego, wg n/w frakcji: 

f) frakcja sucha (papier, tworzywa sztuczne, metale, papier, opakowania 
wielomateriałowe, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych) – pojemniki koloru 
niebieskiego opatrzone opisem „ SUCHE” o minimalnej pojemności 110 l.; 

g) szkło, opakowania szklane – pojemniki  koloru zielonego opatrzone opisem „ SZKŁO 
” o minimalnej pojemności 110 l.; 

h) odpady niebezpieczne i problemowe – pojemniki  worki koloru żółtego opatrzone 
opisem „ NIEB.” o minimalnej pojemności 110 l.; 

i) biodegradowalne i zielone – pojemniki  koloru brązowego opatrzone opisem               
„ BIO” o minimalnej pojemności 60 l. 
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j) Dopuszcza się stosowanie pojemników o pojemnościach 120 l, 240 l, 360 l, 1100 l dla 
poszczególnych frakcji  w odpowiednim kolorze i z odpowiednim opisem.  
 

2.2.2 Instytucje, które należy wyposażyć w w/w pojemniki o których mowa w p. 2 to:  
 
1. Zespół Szkół im. MSC w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn 
2. Zespół Szkół w Kowalach Pańskich, Kowale Pańskie Kolonia 34, 62-704 

Kawęczyn, 
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach, Tokary Pierwsze 43 a, 62-704 

Kawęczyn, 
4. Szkoła Podstawowa w Skarżynie, Skarżyn 23, 62-704 Kawęczyn, 
5. Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, 
6. Kompleks Sportowy "Moje Boisko- ORLIK 2012", Kawęczyn 49 a, 62 - 704 

Kawęczyn 
7. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Tokarach, Tokary Pierwsze 

43 a, 62-704 Kawęczyn, 
8. Boisko Sportowe w Tokarach.  
  

2.2.3 Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu umowy do 
bezpłatnego zapewnienia właścicielom nieruchomości worków do selektywnej 
zbiórki odpadów dla niżej wymienionych frakcji: 
- frakcja sucha (papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, 
odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych) - worki koloru niebieskiego  o minimalnej 
pojemności 110 l.; 
- szkło, opakowania szklane – worki koloru zielonego  o minimalnej pojemności 110 l.; 
- odpady niebezpieczne i problemowe – worki koloru żółtego  o minimalnej pojemności 
110 l.; 
- biodegradowalne  i zielone –  worki koloru brązowego o minimalnej pojemności 60 l. 
a) Dopuszcza się stosowanie worków w odpowiedniej kolorystyce o pojemności 120 

litrów .  
b) Wykonawca będzie prowadził przegląd pojemników o których mowa w pkt. 2.2. jeden 

raz w roku pod kątem ich stanu technicznego, a w razie konieczności dokona ich 
naprawy lub odświeżenia (np. pomalowanie, naklejenie nowych etykiet 
informacyjnych itp.).  
 

Tabela 2 Liczba nieruchomości, które należy wyposażyć w pojemniki do zbierania 
odpadów komunalnych zmieszanych i pozostałych po segregacji 

Pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych 
zmieszanych i pozostałych   

Ilość (szt.)  

Pojemności 120 litrów. ok. 3 000 

Pojemniki do 1100 litrów ok. 20 

Pojemniki do 2500 litrów ok. 12 

 
c) Liczba pojemników i worków do selektywnego zbierania odpadów  przewidziana do 

wyposażenia nieruchomości ogółem wynosi:   
- pojemniki 120 l – ok. 90 sztuk 
- worki o pojemności  110 l –  ok. 90 000  sztuk 
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- worki o pojemności 60 l – ok. 3 600  sztuk 
d) Szczegółowe uaktualnione dane dot. ilości pojemników i worków wykazanych w 

tabelach powyżej wykonawca pozyska w trakcie uzgodnień przed realizacją umowy.  
e) Wykonawca udostępni nieodpłatnie własne pojemniki do zbierania odpadów 

komunalnych zmieszanych i pozostałych po segregacji wszystkim właścicielom 
nieruchomości, objętych realizacją zamówienia, na podstawie odrębnie zawieranych 
umów w terminie  od 01 czerwca 2014  do dnia 1 lipca 2014 r.  

f) Wykonawca wyposaży nieruchomości w ramach realizowanej umowy w worki do 
selektywnej zbiórki  odpadów komunalnych  począwszy od 01 czerwca 2014  do 
dnia 1 lipca 2014 r.  

g) Wykonawca wyposaży nieruchomości niezamieszkałe o których mowa w p. 2.2.4  w 
ramach realizowanej umowy w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych  począwszy od 01 czerwca 2014  do dnia 1 lipca 2014 r.  

h) Wykonawca wyposaży nieruchomości w ramach realizowanej umowy w worki do 
selektywnej zbiórki  odpadów komunalnych  począwszy od 01 czerwca 2014  do dnia 
1 lipca 2014 r.  

i) Najpóźniej w dniu 1 lipca 2014 r. wszystkie nieruchomości objęte obsługą winny być 
wyposażone w pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych i pozostałych po 
segregacji oraz w pojemniki i worki do segregacji odpadów.  

j)  Wykonawca na potwierdzenie wykonania usługi dostarczenia pojemników i worków 
do nieruchomości dostarczy Zamawiającemu wykaz nieruchomości wraz z  
potwierdzeniem odbioru pojemników i worków przez właścicieli nieruchomości 
Wspomniane potwierdzenie należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu                
2  lipca 2014 roku.  

k) Zgłaszane przez właścicieli nieruchomości braki w pojemnikach i workach będą 
traktowane jako niewywiązanie się z zapisów umowy, co będzie skutkować 
nałożeniem kar zgodnie z jej zapisami.  

l) Należy przyjąć, że nieruchomości zamieszkałe przez 1- 2 osoby należy wyposażyć w 
pojemniki, w minimalnej ilości - 1 szt. o poj. 120 l; nieruchomości zamieszkałe przez 
3- 4 osoby należy wyposażyć w pojemniki, w minimalnej ilości - 2 szt. o poj. 120 l; 
nieruchomości zamieszkałe przez 5- 6 osób należy wyposażyć w pojemniki, w  
minimalnej ilości - 3 szt. o poj. 120 l; nieruchomości zamieszkałe przez 7- 8 osób 
należy wyposażyć w pojemniki, w minimalnej ilości - 4 szt. o poj. 120 l; 
nieruchomości zamieszkałe prze 9 i więcej osób należy wyposażyć w pojemniki, w 
minimalnej ilości - 5  szt. o poj. 120 l.  

m) W czasie trwania umowy, na prośbę właściciela nieruchomości należy wyposażyć 
nieruchomość w pojemniki wg jego potrzeb. 

n) Nieruchomości, które segregują odpady komunalne należy wyposażyć w worki w 
odpowiedniej ilości. W czasie trwania umowy, na prośbę właściciela nieruchomości 
należy wyposażyć nieruchomość w worki wg jego potrzeb. 

o) Zaleca się aby miejscowości: Chocim, Ciemień, Głuchów, Dzierzbotki, Dziewiątka, 
Kawęczyn, Kowale Pańskie, Kowale Pańskie Kolonia, Marcinów, Marianów, 
Marianów Kolonia, Siedliska, Leśnictwo, Nowy Świat i Okręglica zostały 
wyposażone w pojemniki i worki w pierwszej kolejności.  
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2.3 Organizacja i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych –PSZOK: 
 

1. Wykonawca udostępni mieszkańcom gminy Kawęczyn od dnia 1 lipca 2014 roku 
korzystanie z funkcjonującego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(zwanego daje PSZOK) znajdującego na terenie gminy lub w maksymalnej odległości 
20 km od miejscowości Kawęczyn.  

2. Wykonawca ma posiadać prawo do dysponowania nieruchomością, na terenie której 
zlokalizowany jest PSZOK ( własność, dzierżawa itp.) ; 

3. Wykonawca będzie przyjmował nieodpłatnie odpady komunalne do PSZOK 
wymienione  poniżej:  

1) papier i tektura (w tym opakowania z wyłączeniem opakowań wielomateriałowych, 
gazety, czasopisma, itp.) 

2)  szkło i opakowania ze szkła, 
3) tworzywa sztuczne ( w tym typu PET, plastik przemysłowo-gospodarczy, itp.), 
4) metale, 
5) przeterminowane leki, 
6) chemikalia (np. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.), 
7) zużyte baterie i akumulatory, 
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
10) odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz)  
11) zużyte opony, 
12) opakowania wielomateriałowe, 
13) odpady zielone i ulegające biodegradacji, 
14) inne odpady niebezpieczne i problemowe wydzielone ze strumienia odpadów 

komunalnych jeśli ich ilości nie sugerują, że pochodzą z prowadzenia działalności 
gospodarczej- wówczas może przyjąć, ale odpłatnie.   

 
4. Wykonawca będzie na bieżąco prowadził  ilościową i jakościową ewidencję odpadów 

wyżej wymienionych, dostarczonych przez mieszkańców Gminy Kawęczyn zgodnie z 
katalogiem odpadów; 

5. Wykonawca dostarczy mieszkańcom gminy Kawęczyn wraz z harmonogramem 
odbioru Regulamin funkcjonowania PSZOK, określający zasady i warunki 
przyjmowania selektywnie zebranych odpadów od mieszkańców Gminy Kawęczyn, 
terminy i  godziny  ich przyjmowania.  

6.  Wykonawca przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki posiadacza odpadów zgodnie z 
ustawą o odpadach, a jeżeli będzie transportował odpady niebezpieczne - również 
obowiązki przewoźnika zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych.  

7. Regulamin funkcjonowania PSZOK Wykonawca udostępni na tablicy informacyjnej 
PSZOK, na swojej stronie internetowej i przekaże Zamawiającemu w wersji 
elektronicznej w celu udostępnienia na stronie internetowej Zamawiającego.  

8. Odpady komunalne zebrane w PSZOK zgodnie z obowiązującym prawem 
Wykonawca ma zagospodarować, przetworzyć, unieszkodliwić lub przekazać 
specjalistycznej firmie posiadającej stosowne upoważnienia do dalszego 
zagospodarowania. Przekazanie odpadów odbywa się na własny koszt/dochód 
Wykonawcy. 

9. Koszty zagospodarowania odpadów przyjętych do PSZOK poniesie Wykonawca.  
10. Wykonawca zobowiązany jest do:  
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a) sporządzania i przekazywania kwartalnych sprawozdań wraz z kserokopią kart 
przekazania odpadów potwierdzających sposób zagospodarowania danej ilości i 
rodzaju odebranych odpadów,  

b) prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z posiadanymi koncesjami i zezwoleniami 
oraz dokumentacji gospodarki odpadami ustalonymi w odrębnych przepisach,  

c) prowadzenia systemu ewidencji odpadów przekazywanych do PSZOK (co najmniej 
rodzaj i ilość przekazywanych odpadów, pochodzenia odpadów oraz przekazywania 
miesięcznych raportów z wyszczególnieniem rodzaju i ilości przyjętych odpadów, o 
pochodzeniu odpadów i miejscach ich zagospodarowania),  

d) wydania mieszkańcowi Gminy Kawęczyn dokumentu potwierdzającego przyjęcie 
odpadów do PSZOK,  

e) zachowania ciągłości świadczenia usługi w okresie zawartej umowy, 
f) posiadania aktualnego zezwolenia na wykonywane czynności prowadzone w PSZOK, 

a związane z gospodarką odpadami oraz powiadamiania Zamawiającego o zmianach 
zezwoleń ograniczających wykonanie przyjętych zobowiązań,  

11. Ponadto mieszkańcy Gminy Kawęczyn będą mogli w PSZOK uzyskać nieodpłatnie 
dodatkową ilość worków na odpady segregowane oraz harmonogram wywozu 
odpadów z nieruchomości przez Wykonawcę.  

 
3. Sposób świadczenia usług 
3.1 Częstotliwość odbierania odpadów  

 
a) Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości niezamieszkałych na których powstają 
odpady komunalne z częstotliwością nie mniejszą niż:  
a) odpady komunalne zmieszane  - raz na dwa tygodnie; 
b) odpady komunalne pozostałe po segregacji - raz w miesiącu. 

b) Wykonawca będzie odbierał odpady wyselekcjonowane z strumienia odpadów 
komunalnych: 

b) frakcja sucha  - raz w miesiącu;  
c) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła  - raz na kwartał; 

c) Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne problematyczne z częstotliwością nie 
mniejszą niż: 

• odpady wielkogabarytowe –  1 raz na pół roku, 
• odpady niebezpieczne i problemowe wydzielone ze strumienia odpadów 

komunalnych (obwoźne zbieranie odpadów komunalnych) – 1  raz w roku, 
• odpady zielone i biodegradowalne  – 2 razy w miesiącu.  

d) Odpady zmieszane, pozostałe po segregacji oraz segregowane będą odbierane z terenu 
nieruchomości zamieszkałych, w każdej ilości. 

e) Odpady zmieszane oraz pozostałe po segregacji z terenu nieruchomości 
niezamieszkałych będą odbierane zgodnie z złożonymi deklaracjami. 

f) W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, które zadeklarowały zbiórkę 
selektywną Wykonawca ma obowiązek odebrać od nich odpady posegregowane w 
każdej ilości.  

g) Liczba pojemników zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 
dotyczy odpadów zmieszanych oraz pozostałych po segregacji.  
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3.2 Harmonogram 
 

1. Wykonawca przedłoży szczegółowy harmonogram odbioru odpadów, ze wskazaniem: 
miejscowości, numeru nieruchomości i terminów odbierania odpadów komunalnych.  

2. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych, opracuje 
przedsiębiorca odbierający odpady, biorąc pod uwagę wielkość pojemników oraz 
wymaganą częstotliwość odbierania odpadów. 

3. Harmonogram należy tak opracować aby odbiór odpadów następował poza dniami 
wolnymi od pracy (niedziele i święta), przy czym odbiór odpadów opisanych w pkt. 
3.1 ust. 1 pkt. a i b powinien odbywać się dla danej nieruchomości zawsze w ten sam 
dzień tygodnia (np. poniedziałek). W przypadku, gdy wyznaczony dzień tygodnia lub 
miesiąca przypada na dzień wolny od pracy, wykonawca odbierze odpady w 
następnym dniu, następującym po dniu wolnym.  

4. Harmonogram obejmujący okres od 01.07.2014 do 31.12.2014 należy przedłożyć 
Zamawiającemu do zatwierdzenia na 14 dni przed rozpoczęciem usługi.  

5. Kolejny harmonogram obejmujący rok 2015 Wykonawca przekaże  Zamawiającemu  
w terminie do 30.11.2014 r.  

6. W przypadku nieprzewidzialnych okoliczności (np. siła wyższa), za zgodą 
Zamawiającego, wykonawca może dokonać okresowej zmiany harmonogramu 
odbierania odpadów komunalnych. 
 

7. Harmonogram powinien odpowiadać następującym wytycznym: 
a. powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie 

zorientowanie się co do konkretnych dat odbierania odpadów, jak też regularności 
i powtarzalności odbierania odpadów poszczególnych rodzajów; 

b. nie powinien zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje związane z 
wykonywaniem zamówienia, w szczególności reklam, informacji 
propagandowych, itd.; 

c. powinien wskazywać na daty i godziny odbierania poszczególnych odpadów z 
nieruchomości.. 

8. Wykonawca powinien umieścić harmonogram na własnej stronie internetowej i 
eksponować go przez cały okres na jaki został przygotowany. Ponadto Zamawiający 
umieści harmonogram na własnej stronie internetowej. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania harmonogramu właścicielom 
nieruchomości zamieszkałych  i właścicielom nieruchomości niezamieszkałych przed 
dniem 1 lipca 2014 r  – 1 egzemplarz w formie papierowej dla każdej nieruchomości. 

10. Zamawiający uznaje, że wystarczającym dla obowiązku doręczenia harmonogramu 
będzie włożenie go do skrzynek pocztowych każdej nieruchomości,  

11. Harmonogram przygotowany na wymagany okres obowiązuje do końca terminu na 
jaki został ustalony. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, za zgodą 
Zamawiającego dopuszcza się zmianę terminu odbioru odpadów. Wykonawca 
odpowiedzialny jest w takim przypadku za bieżące poinformowanie Zamawiającego i 
właścicieli nieruchomości o tej zmianie w sposób określony w umowie. 

12. Zaleca się aby dla miejscowości: Chocim, Ciemień, Głuchów, Dzierzbotki, 
Dziewiątka, Kawęczyn, Kowale Pańskie, Kowale Pańskie Kolonia, Marcinów, 
Marianów, Marianów Kolonia, Siedliska, Leśnictwo, Nowy Świat i Okręglica ustalić 
pierwszy odbiór odpadów komunalnych w ramach umowy - w pierwszej połowie 
miesiąca lipca.  
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13. Dopuszcza się odbiór odpadów zmieszanych, pozostałych po segregacji i zebranych 
selektywnie w tym samym dniu pod warunkiem zachowania wymagań zawartych w p. 
2.1.21 i 2.1.22 

 
3.3 Standard sanitarny i ochrony środowiska  

 
1. Wykonawca świadcząc usługi odbierania odpadów winien przestrzegać zasad 

wynikających z prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach zapisów Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 
a także innymi przepisami prawa stanowionego i miejscowego.  

2. Wykonawca będzie tak prowadził usługi odbioru odpadów by nie dochodziło do 
wysypywania odpadów podczas przemieszczania pojemników do samochodu 
i  załadunku odpadów. Wykonawca uprzątnie odpady, które zostały wysypane. 

3. Wykonawcę obowiązuje: 
a. zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi 

odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości; 
b. zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych;  
c. zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie załadunku i 

transportu; w przypadku wysypania Wykonawca obowiązany jest do 
natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, 
plam, itp.). 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników 
(kontenerów, worków itp.) do gromadzenia odpadów odbieranych od właścicieli 
nieruchomości, powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym. 

5. Pojazdy powinny być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być 
dopuszczone do ruchu oraz oznakowane widoczną nazwą przedsiębiorcy i numerem 
jego telefonu. 

6. Pojazdy przeznaczone do odbierania odpadów komunalnych w ramach mobilnego 
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych winny spełniać wymagania 
określone w przepisach powszechnie obowiązujących. 

7. Wykonawca zapewni aby pojazdy i urządzenia były 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 2 tygodnie. 

8. Na koniec każdego dnia roboczego wymaga się, aby pojazdy były opróżnione z 
odpadów i były parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej. 

9. Wykonawca powinien wyposażyć pojazdy w system: 
1) monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, 

umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o 
położeniu pojazdu i miejscach postoju; 

2) czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów – 
umożliwiających weryfikację tych danych; 

10. Zamawiający dopuszcza wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów 
komunalnych. 

11. Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest 
obowiązany posiadać bazę magazynowo – transportową usytuowaną: 

1) w odległości nie większej niż 60 km od granicy m. Kawęczyna 
2) na terenie, do którego posiada tytuł prawny. 
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12. W zakresie wyposażenia bazy magazynowo – transportowej Wykonawca powinien 
zapewnić aby: 

1) teren bazy magazynowo – transportowej był zabezpieczony w sposób 
uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym; 

2) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed 
emisją zanieczyszczeń do gruntu; 

3) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były 
zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone 
przed działaniem czynników atmosferycznych;  

4) teren bazy magazynowo – transportowej był 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 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. 
z 2012r. poz. 145 ze zm.). 

5) baza magazynowo – transportowa była wyposażona w: 
• miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów 
• pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości 

zatrudnionych osób, 
• miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z 

grupy odpadów komunalnych, 
• legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku 

gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. 
6) na terenie bazy magazynowo – transportowej znajdowały się także: 

1. punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, 
2. miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów o ile czynności te nie 

są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza 
terenem bazy magazynowo – transportowej. 

13. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby część transportowa i część magazynowa bazy 
znajdowała się na oddzielnych terenach, przy jednoczesnym spełnieniu warunków 
określonych powyżej. 
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli spełnienia przez 
Wykonawcę wszystkich w/w  warunków przed podpisaniem umowy i w trakcie jej trwania. 
 

3.4 Zagospodarowanie odpadów 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do: 
 
a. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych ZUOK „ORLI STAW”, 62-834 Ceków, Orli 
Staw 2  

b. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych do instalacji przetwarzania odpadów, zgodnie z zasadami 
postępowania z odpadami, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o 
odpadach (Dz. U. z 2012r. poz.21) lub samodzielnego zagospodarowania zgodnie z 
obowiązującymi przepisami; 

c. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób 

zapewniający osiągniecie określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
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29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 
z 2012r. poz. 645) poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 
następujących frakcji odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania 
wielomateriałowe oraz szkło; 

a) w roku 2014 – co najmniej 14 % za każdy kwartał 
b) w roku 2015 – co najmniej 16 % za każdy kwartał 

3. Osiągane przez Wykonawcę poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego 
życia obliczane będą na podstawie wzorów zawartych w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do 
ponownego życia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 
komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645). 

4. W przypadku zagrożenia nieuzyskaniem właściwych dla poszczególnych frakcji 
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji 
odpadów segregowanych Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że dołożył 
wszelkich starań w szczególności w zakresie uzyskania ich dodatkowego strumienia z 
odpadów zmieszanych.  

5. Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób 
zapewniający osiągnięcie określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania 
poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012r. poz. 676) poziomów 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 
do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 
a) w roku 2014 – co najwyżej 50% 
b) w roku 2015 – co najwyżej 50 % 

6. Wykonawca jest zobowiązany do obliczenia poziomów recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz poziomów ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 
kwartalnych sprawozdaniach przekazywanych przez Wykonawcę, spełniających 
wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012r. w sprawie 
wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych 
nieczystościach. 

 
3.5 Monitoring przekazywania odpadów segregowanych i tryb postępowania.  

 
1. Wykonawca będzie na bieżąco monitorował ilość odebranych odpadów komunalnych 

z poszczególnych nieruchomości z liczbą mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość i uwzględni to w sprawozdaniu zgodnie z wytycznymi rozdziału 3.6.  

2. W przypadku zmiany deklaracji przez właściciela nieruchomości gmina powiadomi 
wykonawcę o tym fakcie przez przesłanie drogą elektroniczną wykazu zmian do bazy 
nieruchomości, a wykonawca będzie kontynuował odbieranie odpadów z danej 
nieruchomości. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uważnego monitorowania sposobu gromadzenia 
selektywnie zebranych odpadów komunalnych w celu wychwycenia niewielkich 
nieprawidłowości w tym zakresie i podjęcia działań zapewniających uniknięcie 
podobnych uchybień w przyszłości.  

4.  Powyższe może dotyczyć niżej wymienionych sytuacji:  
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1) w workach do selektywnej zbiórki odpadów będą umieszczane niewielkie 
ilości zmieszanych odpadów  komunalnych (np. w worku zielonym na szkło 
będą znajdowały się pojedyncze  pampersy)   

2) w workach przeznaczonych do jednej z frakcji będą znajdowały się drobne 
ilości odpadów z innej frakcji   ( np. w worku niebieskim  na odpady frakcji 
suchej będą znajdowały się pojedyncze opakowania szklane)   

3) odpady niebezpieczne będą umieszczone razem z  pozostałymi odpadami 
komunalnymi.  

 
4b) Powiadomienie gminy o każdorazowym naruszeniu selektywnego zbierania 
odpadów nastąpi w sprawozdaniu miesięcznym. 
 
4c) Powiadomienie właściciela nieruchomości, który po raz pierwszy naruszył 
zadeklarowany sposób zbierania odpadów, nastąpi poprzez przyklejenie na pojemniku 
do zbierania odpadów pozostałych po segregacji ( na pojemniku o kolorze czarnym 
lub szarym)  naklejki w kolorze żółtym z następującą treścią:  
 

Informuje się właściciela nieruchomości nr___  w ………………………, że odpady są 
zbierane niezgodnie z złożoną deklaracją.  
W dniu_______________ stwierdzono, że umieszczono odpady komunalne zmieszane w 
pojemnikach/ workach do segregacji odpadów.  

4. W przypadku powtórnego, kolejnego naruszenia zadeklarowanego sposobu zbierania 
odpadów komunalnych powiadomienie właściciela nieruchomości nastąpi poprzez 
przyklejenie na pojemniku naklejki w kolorze czerwonym, która stanowi informację 
dla właściciela nieruchomości o utracie uprawnienia do stosowania opłaty obniżonej 
za selektywne zbieranie odpadów. Naklejka powinna być w kolorze czerwonym z 
następującą treścią:  

Informuje się właściciela nieruchomości nr___  w ……………………….., że odpady 
surowcowe są zbierane niezgodnie z złożoną deklaracją. 
W dniu_______________ stwierdzono, że umieszczono odpady komunalne zmieszane w 
pojemnikach/ workach do segregacji odpadów.  
Skutkuje to utratą uprawnienia do stosowania opłaty obniżonej i naliczenie opłaty jak za 
odpady komunalne zmieszane.  

5. Nieprawidłowe segregowanie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości 
w dużych ilościach upoważnia do traktowania ich przez Wykonawcę jako odpady 
komunalne zmieszane.  

6. Dopuszcza się także pozostawienie informacji o naruszeniu regulaminu w zakresie 
zbierania selektywnego tylko w skrzynce na listy.  

7. Wykonawca będzie przestrzegał zasad wynikających z ochrony danych osobowych 
(t.j. Dz. U .z 2002r Nr 101 poz 926 ze zmianami).  

8. Wykonawca może zaproponować inny system powiadamiania mieszkańców, o ile 
będzie skuteczny i zaakceptowany przez Zamawiającego.  

 
3.6 Sprawozdawczość.  

 
1. Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 7 dni od zakończenia danego miesiąca złożyć 

sprawozdanie z wykonywanych usług. Zaakceptowane sprawozdanie stanowi jeden z 
dokumentów niezbędnych do wystawienia faktury dla Zamawiającego.   

2. Sprawozdanie należy składać w formie papierowej oraz elektronicznej. 



Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
 z terenu Gminy Kawęczyn 

  

-------------------------------------------- 
Strona  

3. Zamawiający zaakceptuje sprawozdanie miesięczne lub zgłosi do niego uwagi w ciągu 
7 dni od jego otrzymania.  

4. Zaakceptowane sprawozdanie stanowi podstawę do wystawienia faktury.  
5. Zamawiający, dwa razy w miesiącu będzie przekazywał drogą e-mailową zmiany w 

bazie danych nieruchomości lub liczbie osób na nich zamieszkałych. Wykonawca 
uwzględni te zmiany w kolejnym w sprawozdaniu miesięcznym.  

6. Co najmniej jeden raz na 2 miesiące wykonawca i Zamawiający uzgodnią spójność 
baz danych.  

7. Wykonawca będzie chronił dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r Nr 101 poz. 926 ze zmianami).  

8. Sprawozdanie obejmie, co najmniej:  
a. nieruchomości z których odebrano odpady komunalne,  
b. informację czy na danej nieruchomości odpady są zbierane zgodnie z złożoną 

deklaracją i regulaminem utrzymania czystości i porządku, 
c. ilość i wielkość faktycznie ustawionych pojemników do gromadzenia odpadów 

zmieszanych i pozostałych stanowiących wyposażenie nieruchomości, 
d. ilość odpadów odebranych z nieruchomości, 
e. zdjęcia dokumentujące że odpady są zbierane niezgodnie z regulaminem, 

zdjęcia należy wykonać w sposób który umożliwi jednoznaczne 
zidentyfikowanie nieruchomości, której przedmiot dotyczy, datę i czas odbioru 

f. zdjęcia potwierdzające umieszczenia żółtych lub czerwonych kartek z 
ostrzeżeniami.  

g. dane pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili naruszenie. 
9. Wykonawca zgodnie z przepisami prawa złoży, kwartalne sprawozdanie. 

Sprawozdanie należy przekazać Wójtowi, w terminie do końca miesiąca 
następującego po kwartale, którego dotyczy. Sprawozdanie winno zawierać: 

a) Informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów 
komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem 
instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości 
zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania; 

b) Informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 
- przekazanych do składowania na składowisku odpadów, 
- nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich 
zagospodarowania; 

c) Liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne; 
d) wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób 

niezgodny z regulaminem; 
e) Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania- korzystając z danych 
ZUOK w Orlim Stawie. 

10. W kwartalnym sprawozdaniu należy zastosować wzór do obliczenia poziomów 
recyklingu zgodnie z § 3 ust 1 pkt. 1. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 
maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 
odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.  

11. Wzór kwartalnego sprawozdania opisano w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 
dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach 
komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 
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4. Warunki formalne, jakie ma spełniać wykonawca   
4.1 Wykonawca obowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy do spełnienia 

następujących wymagań: 
1. Wykonawca winien być wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej 

prowadzonego przez Wójta Gminy Kawęczyn. 
2. Wykonawca winien posiadać aktualne, własne uprawnienia, zezwolenia na zbieranie, 

transport, przetwarzanie odpadów komunalnych, o których mowa w punkcie  2.1  ust. 
2 SOPZ w przypadku, gdy Wykonawca zamierza prowadzić zbieranie i przetwarzanie 
odpadów we własnym zakresie. Własne uprawnienia i zezwolenia winny być wydane 
na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących w szczególności ustawy o 
odpadach i utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawierać co najmniej rodzaje 
i kody odpadów komunalnych, wymienione tabeli nr 1 SOPZ pn.: „Kody odpadów”.   
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w 
celu ich przetwarzania, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem 
posiadającym zezwolenie w tym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza 
przekazywać odpady innemu podmiotowi prowadzącemu przetwarzanie poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z 
podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie wynikające z prawa kraju 
przeznaczenia, jeżeli jest wymagane. Wykonawca musi dostarczyć kopie tych umów 
lub oświadczenie o prowadzeniu przetwarzania Zamawiającemu; 

3. Wykonawca winien posiadać umowę (lub jej przyrzeczenie) z Regionalną Instalacją 
do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu „X” na przyjmowanie 
odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zmieszanych odpadów 
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych przeznaczonych do składowania lub oświadczenie o gotowości 
przyjęcia odpadów komunalnych. Wykonawca musi dostarczyć kopie tej umowy.  

4. Wykonawca obowiązany jest do spełnienia wymagań opisanych powyżej przez cały 
okres realizacji zamówienia. 

5. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed podpisaniem umowy Wykonawca 
przedstawi dokumenty poświadczające spełnienie wymagań opisanych w rozdziale IV 
SIWZ.  Brak przedłożenia dokumentów stanowi podstawę do uznania, iż Wykonawca 
uchyla się od podpisania umowy oraz do zatrzymania wadium. 
 

6.  Warunki techniczne, jakie ma spełniać wykonawca najpóźniej w dniu podpisania 
umowy i w trakcie realizacji umowy.  

7. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia następujących wymagań: 
a) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego 
odpowiedniego stanu technicznego; 

b) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

c) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia 
pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości; 

d) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy 
magazynowo-transportowej. 

Wykonawca jest zobowiązany spełniać szczegółowe wymagania określone w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w 
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zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ((Dz. U. 2013 poz. 
122)  

4.2 Środki transportu i urz ądzenia do zbierania odpadów komunalnych. 
 
Wykonawca winien dysponować, w celu realizacji usługi następującymi pojazdami zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w 
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości ((Dz. U. 2013 poz. 122): 

1) Dla frakcji tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, metali oraz 
dla frakcji papieru dopuszcza się stosowanie pojazdów z zabudową kompaktującą .  

2) Dla odpadów wielkogabarytowych należy stosować samochód skrzyniowy bez funkcji 
kompaktującej.  

3) Pojazdy do odbierania odpadów zmieszanych i pozostałych po segregacji powinny być 
wyposażone w grzebieniowy, widłowy  lub hakowy mechanizm załadowczy.  

4) Nie dopuszcza się stosowania śmieciarek służących do zbierania odpadów 
komunalnych zmieszanych i pozostałych po segregacji do zbierania odpadów 
selektywnie gromadzonych. Wymagane jest posiadanie odrębnego pojazdu do 
zbierania odpadów selektywnie gromadzonych. Pojazd musi odróżniać od pozostałego 
sprzętu zbierającego odpady zmieszane i pozostałe po segregacji np. kolorem i być 
wyraźnie oznaczony z przodu i z boku pojazdu, że zbiera odpady selektywnie 
gromadzone (np. „ZBIÓRKA SUROWCÓW”)  

5) Pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą 
firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości;  

6) Pojazdy muszą być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne 
badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu 
drogowym;  

7) Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie 
terenu po opróżnieniu pojemników.  

8) Pojazdy i urządzenia muszą być utrzymane w należytym stanie technicznym 
i sanitarnym;  

9) Pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym 
wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, 
a także transportu a konstrukcja pojazdów zabezpiecza przed rozwiewaniem i 
rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizuje oddziaływanie czynników 
atmosferycznych na odpady; 

10) Pojazdy i urządzenia muszą 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 2 tygodnie;  

11) Wszystkie pojazdy do świadczenia usługi muszą być wyposażone w system 
monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający 
trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów oraz system 
czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, system musi 
umożliwiać weryfikację tych danych. 

12) Dane o położeniu pojazdów pochodzące z systemu monitoringu, powinny być 
przechowywane w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości przez okres 5 lat od dnia ich zapisania i udostępniania ich 
zamawiającemu na każde żądanie.  

13) Wykonawca powinien posiadać oprogramowanie oraz odpowiednie licencje 
umożliwiające odczyt, prezentację i weryfikację przechowywanych danych oraz 
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udostępnić je na każde żądanie organowi właściwemu ze względu na prowadzenie 
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, a także organom kontrolnym.  

14) Wykonawca dostarczy jedno stanowisko oprogramowania wraz z wymaganymi 
licencjami do korzystania, umożliwiające odczyt, prezentację i weryfikację 
przechowywanych danych.  

15) Wykonawca umożliwi podgląd on - line monitoringu GPS. Strony uzgodnią na etapie 
podpisania umowy warunki techniczne takiego dostępu (np. dostęp przez internet).  

16) Wykonawca jest obowiązany prowadzić i przechowywać przez okres 5 lat 
dokumentację zawierającą informacje o stosowanych środkach dezynfekujących oraz 
o częstotliwości wykonywanej dezynfekcji pojazdów i urządzeń. 

17) Zaleca się by Wykonawca dokonał objazdu po terenie Gminy oraz ocenił we własnym 
zakresie warunki drogowe, podjazd do poszczególnych nieruchomości oraz pozostałe 
uwarunkowania. 

18) Wykonawca jest zobowiązany dostosować swój sprzęt i pojazdy przy pomocy których 
będzie wykonywał przedmiot umowy, do możliwości i uwarunkowań istniejących na 
terenie Gminy. 
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Załącznik nr  1. Wstępny projekt sprawozdania miesięcznego  

Dane ogólne Odpady zmieszane  i pozostałe po segregacji  Odpady selektywnie zebrane 

L.p. 
Miejscowo

ść  
Zgodność 
działania  

Nr 
budynk

u 

Liczba 
mieszkań

ców  

Deklarowany sposób 
zbierania odpadów 

Wielkość 
pojemników  

Liczba 
pojemników  

Ilość odebranych 
odpadów 

zmieszanych 
(kg/mc) 

Ilość odebranych odpadów 
selektywnie zabranych 

(kg/mc) 
Poszczególne frakcje  

         S     

         Z     
  
  

 

 Su
ma        S     

  
  

 

 
* W kolumnie zgodność działania z regulaminem należy stosować następujące oznaczenia: 
„S 1” pierwsze naruszenie regulaminu poprzez umieszczenie odpadów selektywnie zebranych w pojemnikach do zbierania odpadów zmieszanych i pozostałych po 
segregacji  (żółte kartki) 
 
„S 2” kolejne naruszenie regulaminu poprzez umieszczenie odpadów selektywnie zebranych w pojemnikach do zbierania odpadów zmieszanych i pozostałych po 
segregacji (czerwone kartki) 
 
„I” inne naruszenie regulaminu (opisać rodzaj naruszenie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2. Wykaz miejscowości wraz  z liczbą nieruchomości i liczbą mieszkańców 
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Zadeklarowany sposób 
gromadzenia odpadów – liczba 

nieruchomości 
 

Liczba osób gromadzących odpady w 
sposób 

Lp. 
 
 

 

Miejscowość 
 

 
 

Liczba 
nieruchomości 

 
Zamieszkałych 

 
 

Zmieszane 
 

Selektywne 
 

Zadeklarowany 
odbiór 

bioodpadów- 
Liczba 

nieruchomości 

Razem 
 

 
 

Zmieszany 
 

 
 

Selektywny 

Liczba 
nieruchomości 

niezamieszkałych 

1.  Będziechów 70 6 64 2 282 19 263 2 

2.  Chocim 40 4 36 3 179 12 167 1 

3.  Ciemień 60 7 53 5 243 13 230 0 

4.  Dzierzbotki 36 4 32 2 133 11 122 1 

5.  Dziewiątka 42 6 36 2 174 15 159 0 

6.  Głuchów 96 15 81 7 399 40 359 3 

7.  Kawęczyn 154 16 138 22 491 54 437 23 

8.  Kowale Pańskie 52 5 47 2 177 6 171 4 

9.  Kowale Pańskie Kolonia 126 10 116 22 415 28 387 10 

10.  Leśnictwo 52 7 45 6 187 18 169 1 

11.  Marcinów 33 3 30 2 132 7 125 1 

12.  Marcjanów 43 6 37 1 172 22 150 2 

13.  Marianów 44 2 42 2 168 9 159 1 

14.  Marianów ko. 37 2 35 2 147 4 143 2 

15.  Milejów 79 20 59 5 249 44 205 2 

16.  Młodzianów 15 3 12 1 61 4 57 1 

17.  Nowy Czachulec 9 5 4 0 39 19 20 0 

18.  Nowy Świat 20 2 18 1 81 7 71 0 

19.  Okręglica 10 1 9 0 45 2 43 0 

20.  Siedliska 15 2 13 1 74 9 65 0 

21.  Skarżyn 40 1 39 2 151 3 148 3 

22.  Stanisława 12 1 11 2 56 1 55 0 

23.  Tokary Pierwsze 55 18 37 4 181 49 132 8 

24.  Tokary Drugie 21 5 16 0 80 16 64 0 

25.  Wojciechów 55 7 48 3 229 22 207 0 

26.  Żdżary 92 15 77 1 358 34 324 2 

 RAZEM  1308 173 1135 100 4900 468 4332 67 
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