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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
 

Nazwa zadania: 
„Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Miasta i Gminy  
Koniecpol ” 

 
W niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące wyrażenia i określenia będą miały 
znaczenie zgodnie z podanymi poniżej definicjami, zapisane z dużej litery w celu podkreślenia, że jest to pojęcie 
zdefiniowane: 

 Zamawiający – Gmina Koniecpol 

 Ustawa Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.  Poz. 
2164) ; 

 Umowa na świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów  – umowa                           o 
zamówienie publiczne wykonywane na obszarze Miasta i Gminy Koniecpol, zawarta pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, wyłonionym w niniejszym przetargu nieograniczonym,   

 Zamówienie – zamówienie na świadczenie usług polegających na sukcesywnym odbieraniu                        i 
zagospodarowaniu odpadów  z terenu Miasta i Gminy Koniecpol. 

 
 
 
ROZDZIAŁ I. Nazwa Zamawiającego 
 
Gmina Koniecpol 
ul. Chrząstowska 6A 

42-230 Koniecpol 
 
tel.: 34 3551 881 -(885) 
faks: 34 3551 756 
e-mail: umig@koniecpol.pl 
Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.koniecpol.pl 
 
 
 
ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia   
 
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (t.j. Dz. U. z 2015 r. Poz. 
2164) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. W kwestiach nieuregulowanych powyższą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz.23). 

3. Niniejszą Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami należy traktować jako podsta-
wę do sporządzenia oferty. 

 
Rodzaj zamówienia: usługa 
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ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest: 
„Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol” 

 
 
Podstawowe dane dotyczące Miasta i Gminy: 
 
Powierzchnia Miasta i Gminy Koniecpol – 14 662  ha 
Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy: 9.924 osób 
Liczba nieruchomości zamieszkałych: 2315 
Budynki wielolokalowe: 41 
 
UWAGA ! ! ! 
Zamawiający informuje, iż  przy odbiorze i zagospodarowaniu odpadów będących przedmiotem 
zamówienia podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. 
 
Wykonawcy zamówienia będą odbierali odpady z nieruchomości z następującą częstotliwością: 
 

RODZAJ ODPADU NIERUCHOMOŚCI 

ZAMIESZKAŁE                    

W ZABUDOWIE 

JEDNORODZINNEJ 

(teren miasta) 

NIERUCHOMOSCI 

ZAMIESZKAŁE                      

W ZABUDOWIE 

WIELOLOKALOWEJ 

NIERUCHOMOŚCI 

ZAMIESZKAŁE                     

W ZABUDOWIE 

JEDNORODZINNEJ 

(teren wiejski) 

Odpady komunalne 

zmieszane 

1 x 2 tygodnie                             

w miesiącach kwiecień-

październik,                    

1 x m-c w miesiącach 

listopad- marzec 

1 x tydzień 1 x miesiąc 

Papier 1 x miesiąc 1 x miesiąc 1 x miesiąc 

Tworzywo sztuczne 1 x miesiąc 2 x miesiąc 1 x miesiąc 

Szkło 1 x 2 miesiące 2 x miesiąc 1 x 2 miesiące 

Odpady biodegradowalne 1 x 2 tygodnie                             

w miesiącach kwiecień-

październik,                    

1 x m-c w miesiącach 

listopad- marzec  , 

1 x tydzień 1 x miesiąc 

Popiół 1 x m-c w miesiącach 

listopad-marzec , 1 x 2 

m-ce w miesiącach 

kwiecień-październik 

X 1 x m-c w miesiącach 

listopad-marzec , 1 x 2 

m-ce w miesiącach 

kwiecień-październik 

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dwa razy w roku (wiosna, jesień) 
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Prognozowane ilości odpadów przez cały okres trwania umowy (przez 12 miesięcy) 
 

Lp. Grupa odpadów 
Szacowana ilość odpadów w okresie 

trwania umowy [Mg] 

1 2 3 

1 Zmieszane odpady komunalne 950 

2 Segregowane odpady komunalne 830 

 
Przewidywane ilości podane w tabeli są wartościami prognozowanymi. Wartości te wskazane są jedynie w celu 
pomocy Wykonawcy przy skalkulowaniu ceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej przez Zamawiającego oraz 
nie stanowią zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. 
 
 
Zakres usługi obejmuje: 
W zakresie zamówienia jest : 

– odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych , odpadów biodegradowalnychi popiołu, 

– odbiór odpadów segregowanych : papier, opakowania wielomateriałowe , tworzywa sztuczne , metali 
przekazanie ich do gminnej sortowni odpadów zlokalizowanej w Koniecpolu przy ul. Słowackiego (dawne 
składowisko odpadów), 

– odbiór i zagospodarowanie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, przekazanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i 
Gminy Koniecpol, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich 
poziomów recyklingu, przygotowania  do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ramach powierzonego 
zadania, zgodnie z zapisami: 

 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.                                    
z 2016 r. poz. 250), 

 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. z 2013  r. poz. 21 ze. zm.) 

 uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia 
„Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego 2014”, 

 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

 
Wykonawca jest obowiązany przekazać odpady do instalacji posiadającej status regionalnej instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego lub 
do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania 
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
 
Przedmiot zamówienia szczegółowo określa opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 
8 do SIWZ 

 
I.       Odbiór odpadów bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie z    podziałem 

na odpady: 
1) zmieszane odpady komunalne, 
2) papier, opakowania wielomateriałowe , 
3) tworzywa sztuczne, metal , 
4) szkło, 
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5) odpady ulegające biodegradacji, 
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz problemowe (powstające w gospodarstwie domowym), 
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
8) popiół 
 
II.        Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych: 

1)  pojemniki (kubły) na odpady zmieszane o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 7000 l wykonane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

2)  pojemniki (worki) przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów, takie jak: 
 Tworzywa sztuczne i metal – kolor żółty 
 Szkło białe i kolorowe – kolor zielony, 
 Papier , tektura i opakowania wielomateriałowe– kolor niebieski, 
 biodegradowalne – kolor brązowy, 
 popiół – kolor szary , 

o pojemności 120 l. W przypadku zabudowy wielolokalowej pojemniki o pojemności 1100 l. 
 
Pojemniki wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Zapotrzebowanie na pojemniki (kubły) na odpady zmieszane oraz pojemniki (worki) do selektywnej zbiórki 
odpadów określone są w załączniku 8 do SIWZ. 
 
Pojemniki na odpady winny być nowe lub w dobrym stanie technicznym (używane) spełniające obowiązujące 
normy. 
 
Wykaz punktów odbioru odpadów komunalnych zostanie przekazany Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. 
 
III. Obowiązki Wykonawcy w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki (kubły) do 
zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz pojemniki (worki) do selektywnej zbiórki odpadów. 
2. Pierwsze wyposażenie nieruchomości w pojemniki (kubły i worki) winno nastąpić w terminie  7 dni od 
dnia podpisania umowy a następnie, na bieżąco winno być realizowane w całym okresie trwania umowy. Termin 
dostarczenia dodatkowych pojemników w ciągu trwania umowy: niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni 
roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia. 
3. W przypadku uszkodzenia powstałego z wyłącznej winy Wykonawcy (np. pęknięcia wynikające z 
użytkowania lub powstałego przy opróżnianiu pojemnika, uszkodzone kółka lub uchwyty) to wykonawca jest 
zobowiązany do wymiany pojemnika w ramach przedmiotu zamówienia. Dokumentem potwierdzającym w/w jest 
protokół zniszczenia podpisany przez Wykonawcę i właściciela nieruchomości. 
 
IV. Transport i zagospodarowanie – Wykonawca jest zobowiązany do: 

a)     systematycznego opróżniania pojemników i wywóz odpadów zgodnie z określonym harmonogramem i 
częstotliwością wywozu, 

b)    odbierania każdej ilości zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów. W przypadku kiedy odpady, 
nie mieszczą się do pojemnika (worka), wystawione będą obok w dodatkowym worku, również w ramach 
niniejszego zamówienia powinny być odebrane , 

c)     zabezpieczenia przewożonych odpadów przed wysypaniem, 
d)   porządkowania miejsc postawienia pojemnika i drogi jego przetaczania celem wykonania usługi 

opróżniania, 
e)    wywozu odpadów również w przypadku stwierdzenia niemożności dojazdu do pojemnika przez parku-

jące pojazdy lub inne przeszkody, 
f)     przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych przeznaczo-

nych do składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wynikających z 
Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego, 
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g)   przekazywania odpadów segregowanych : papier, opakowania wielomateriałowe , tworzywa sztuczne , 
metal , szkło i przekazanie ich do gminnej sortowni odpadów zlokalizowanej                               w 
Koniecpolu przy ul. Słowackiego (dawne składowisko odpadów), 

h)    gospodarowania odebranymi odpadami w sposób zapewniający wywiązywanie się z powierzonych 
przez Zamawiającego  Wykonawcy obowiązków nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996  r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), zgodnie z  rozporządzeniami 
wydanymi na podstawie art. 3b ust 2 i art. 3c ust. 2 ustawy tj.: 

  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012  r. w sprawie poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komu-
nalnych (Dz. U. z 2012  r. poz. 645), 

  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012  r. w sprawie poziomów ograniczenia 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz 
sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012  r. poz. 676). 

 
V. Do obowiązków wykonawcy w szczególności należy: 

 
1) Wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz: 
 
a)  Przygotowanie oraz dystrybucja harmonogramu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych oraz 
selektywnie zebranych, z zastrzeżeniem wprowadzenia zmian przez Zamawiającego. Harmonogram wywozu 
powinien mieć  formę ulotek (wydruk czarno-biały, w ilości 2400 sztuk). Ulotki winny zawierać w szczególności 
informację o rodzaju oraz terminie odbioru odpadów. Propozycję harmonogramu wywozu należy przedstawić 
Zamawiającemu w terminach : 

  w terminie 7 dni od daty podpisania umowy – na pierwsze 6 miesięcy obowiązywania umowy , 

  na kolejne 6 miesięcy – do 10 stycznia 2017 r. 
Dystrybucja nowego harmonogramu w miesiącu poprzedzającym pierwszy wywóz nieczystości z danego okresu 
(półrocza) roku. Nadwyżkę nierozdanych harmonogramów należy przekazać do siedziby Zamawiającego. 
 
b) Przygotowanie i dystrybucja harmonogramu zbiórek odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (wydruk czarno - biały, w ilości 2400 sztuk) 
 
UWAGA: Przez dystrybucję  Zamawiający rozumie: w zabudowie jednorodzinnej  dostarczenie ww. informacji do 
skrzynek na listy a w zabudowie wielolokalowej do zarządcy nieruchomości. Nadwyżkę nierozdanych 
harmonogramów należy przekazać do siedziby Zamawiającego 
 
c) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi związanej z wyposażeniem: nieruchomości zamieszkałych 
w pojemniki (kubły) do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz pojemniki (worki) do selektywnej 
zbiórki odpadów, 
Pierwsze wyposażenie nieruchomości w pojemniki winno nastąpić w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy a 
następnie, na bieżąco winno być realizowane w całym okresie trwania umowy. Termin dostarczenia dodatkowych 
pojemników w ciągu trwania umowy: niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty przyjęcia 
zgłoszenia. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania doposażenia nieruchomości w pojemniki, 
Wykonawca zobowiązany jest do wymiany pojemników w trakcie trwania umowy w przypadku zmiany ilości osób 
zamieszkujących daną nieruchomość. Przypadki takie zgłasza każdorazowo Zamawiający . 
 
d) Zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 
2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów komunalnych, rozporządzeniem Ministra Środowiska z 25 maja 2012 r. w sprawie 
poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 
oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów, wyłącznie w zakresie powierzonych zadań. 
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e)w czasie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje akcję odbioru odpadów 
wielkogabarytowych  oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dwa razy w roku (wiosną i jesienią) 
tj. 2 razy w ciągu obowiązywania umowy . 
 
2) Sprawozdawczość – Wykonawca zobowiązany jest do: 

a)  bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o 
odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

b)  przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu  raporty mie-
sięczne stanowiące część miesięcznego protokołu odbioru, w terminie do 15 dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu rozliczeniowym zawierające informacje o: 

 ilości i rodzaju odpadów komunalnych (ilość i pojemność pojemników oraz ilość worków                   
  z frakcjami) zebranych z wyszczególnionych nieruchomości, 

 ilości i rodzaju odpadów komunalnych segregowanych przekazanych do gminnej sortowni 
  odpadów , 

 adresach nieruchomości, z których właściciele nie oddali odpadów komunalnych lub oddali                    
   w ilości niewspółmiernej do pojemności wystawionego pojemnika, 

 sposobie zagospodarowania odpadów ze wskazaniem instalacji, na którą zostały przekazane, 
   potwierdzone kartami przekazania odpadów, 

c) przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu  sprawozdania 
kwartalne zgodne z art. 9n ust. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i po-
rządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz  z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 15 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 630) w sprawie wzoru sprawozdań o odebranych odpa-
dach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospoda-
rowania odpadami komunalnymi, do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. 

d) przekazywania karty przekazania odpadów i dowody wagowe (określone Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewi-
dencji odpadów – Dz. U. z 2014 r. poz. 1973), 

 
3) Kontrola rzetelności segregacji: 
Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do powiadamiania Zamawiającego w przypadku niedopełniania przez 
właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
 
Wykonawca odbierający odpady komunalne ma obowiązek: 

 sporządzić protokół w trzech egzemplarzach zawierający datę, adres nieruchomości, rodzaj źle 
   wysegregowanych odpadów, spisany w miejscu zdarzenia, 

 pozostawić kopię protokołu o źle wysegregowanych odpadach dla właściciela nieruchomości w 
   skrzynce na listy, 

 wykonać dokumentację fotograficzną z datownikiem, 

 niezwłocznie przekazać Zamawiającemu jeden egzemplarz protokołu, dokumentację fotograficzną (w 
wersji elektronicznej lub papierowej - wielokolorowa). 
 

Odpady takie należy zakwalifikować i odebrać traktując je jako zmieszane. 
 

VI. Inne obowiązki wykonawcy: 
a)  wykonanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz 

niedogodności dla mieszkańców, 
b)   zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy, dosta-

tecznej liczby środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu 
rzeczowego usługi, w liczbie co najmniej takiej, jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofer-
cie, 

c)   dostarczanie terminowo wymaganej ilości worków do selektywnej zbiórki , 
d)   porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami wysypanymi z pojemników, kontenerów, 

worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi odbioru wyłącznie z winy Wykonawcy, 
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e)   wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież z widocznym 
logo firmy, 

f)   wyposażenie pojazdów do odbierania odpadów (w tym odpadów segregowanych), w system moni-
toringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego (np. GPS), umożliwiający trwałe za-
pisywanie o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o 
miejscach wyładunku odpadów, 

g)  telefoniczne zawiadomienie Zamawiającego o każdorazowym rozpoczęciu odbioru odpadów i 
umożliwienie Zamawiającemu skontrolowanie masy pojazdu na instalacji odbioru odpadów, telefo-
niczne zawiadomienie Zamawiającego o każdorazowym zakończeniu odbioru odpadów i umożli-
wienie Zamawiającemu skontrolowanie masy pojazdu na instalacji odbioru odpadów. Zamawiający 
wskaże Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu upoważnionego przedstawiciela 
Gminy wraz z podaniem  numeru  telefonu. 

h)   zapisywanie w sposób umożliwiający odczyt oraz przechowywanie w siedzibie Wykonawcy,  przez 
okres obowiązywania umowy i rok po jej zakończeniu danych pochodzących z systemu monitoringu 
i systemu czujników. Wykonawca powinien posiadać odpowiedni program umożliwiający odczyt, 
prezentację oraz analizę przechowywanych danych, które powinny być udostępniane na każde żą-
danie Zamawiającego , 

i)    dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomo-
ści będzie utrudniony (z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów, złych warunków atmos-
ferycznych itp.). O fakcie braku możliwości dojazdu do nieruchomości z przyczyn określonych po-
wyżej Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego celem uzgodnienia 
sposobu odbioru odpadów. Wykonawcy nie przysługuje wtedy roszczenie z tytułu wzrostu kosztów 
realizacji przedmiotu umowy, 

j)    okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie 
przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa, 

              k)   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za 
                     szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu 
                     umowy, a powstałe z wyłącznej winy Wykonawcy”. 

l)    naprawa lub ponoszenie kosztów naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi wywo 

      zu odpadów komunalnych w gminie (uszkodzenia chodników i innych urządzeń), 
ł)   naprawa lub wymiana uszkodzonych w trakcie realizacji umowy kontenerów i pojemników na odpady   
     na własny koszt, jeśli powstały z winy Wykonawcy, w terminie do 7 dni od zgłoszenia w formie telefo   
      nicznej lub e-mail przez Zamawiającego, 
m) wykonanie co najmniej trzykrotnie na terenie gminy akcji informacyjnej - dystrybucja informacji przy-

gotowanych przez Zamawiającego (ulotki informujące o sposobach segregacji, w zakresie prawi-
dłowego postępowania z odpadami), 

n)   dostarczenie wszystkim właścicielom nieruchomości zamieszkałych harmonogramu wywozu odpa 

      dów komunalnych 

o)  zapewnienie na czas realizacji przedmiotu zamówienia (posiadanie lub dostępność)  do bazy maga 

     zynowo - transportowej, usytuowanej i wyposażonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowi    
     ska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 

     komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
p)   umożliwienie wstępu na teren bazy transportowej przedstawicielom Zamawiającego lub pracowni- 
 kom państwowych instytucji upoważnionych do kontroli realizacji ustawy  
      o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z przepisami wykonawczymi, 
r) uczestnictwo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w naradach (posiedzeniach   
  komisji Rady Miejskiej, innych naradach) prowadzonych przez Zamawiającego, na których  
  omawiane będą zadania związane z realizacją przedmiotu umowy. Zaproszenia na narady 
  będą przekazywane Wykonawcy przez Burmistrza lub osoby przez niego upoważnione z  
     wyprzedzeniem nie mniej niż 7 dni przed tymi naradami, 
s) udostępnienie co najmniej jednej linii telefonicznej w celu szybkiej komunikacji, tak aby 
      był możliwy stały kontakt przedstawiciela Zamawiającego z Wykonawcą, 

 
Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
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90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne 
90512000-9 - Usługi transportu odpadów 
90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 
90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów 
34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci. 
 
1/ Zamawiający nie  dopuszcza  składanie ofert częściowych 
2/Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych. 
3/Zamawiający nie przewiduje  zawarcia umowy ramowej. 
4/Zamawiający nie przewiduje  wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
5/Zamawiający nie przewiduje  ustanowienia dynamicznego sytemu zakupów. 
6/Zamawiający nie ogranicza  możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, których 
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 
7/Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
8/Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
ROZDZIAŁ IV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 
 
ROZDZIAŁ V. Termin wykonywania zamówienia 

 
Termin rozpoczęcia:  -  1.08.2016 r. 
Termin zakończenia: -  31.07.2017 r. 
 
ROZDZIAŁ VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków 
 
Wykonawcy muszą spełniać warunki: 
 
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień. 
 
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: 
Wykonawca musi wykazać, że: 
– posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów, wydane przez właściwy organ, 

– posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli  z terenu Miasta i Gminy Koniecpol, 
– posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny                          i 
elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 
 
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. 
 
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: 
Wykonawca musi wykazać, że: 
 - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje minimum jedną usługę główną odpowiadające swoim rodzajem 
usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, obejmującą wykonanie lub wykonywanie usług odbierania odpadów 
komunalnych oraz odbieraniu odpadów segregowanych od łącznie co najmniej 1000 nieruchomości. 
  
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu  innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie  realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 
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 3. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
 
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: 
Wykonawca musi wykazać, że: 
a)dysponuje lub będzie dysponować w celu wykonania zamówienia samochodami specjalistycznymi i 
samochodem ciężarowym, spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu 
drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi, w ilości: 

– co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z 
pojemników o pojemności 120l, 240l, 1.100l ( typu śmieciarka), 

– co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania pojemników (worków) z selektywnie zebranymi 
odpadami komunalnymi oraz odpadów wielkogabarytowych. 

– co najmniej jeden pojazd do odbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych 
 
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na potencjale technicznym  innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie  realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 
 
Podmiot , który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp , odpowiada 
solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów , chyba że 
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
 
4. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: 
 
Wykonawca musi wykazać, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 100.000,00 zł. 
 
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na zdolności finansowej                      i 
ekonomicznej  innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami 
w trakcie  realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 
 
5. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy PZP. 
 
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: 
Wykonawca musi oświadczyć, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP i przedłożyć 
dokumenty wskazane w rozdziale VII część B. 
 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie warunki, o których mowa w rozdziale VI pkt 1,2, 3 i 4 SIWZ 
mogą spełniać łącznie, a warunek, o którym mowa w rozdziale VI pkt 5 SIWZ musi spełniać każdy Wykonawca 
samodzielnie. 
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych 
do oferty dokumentów i oświadczeń według zasady „spełnia”/ „nie spełnia”. 
Wykonawca niespełniający któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony na 
podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy PZP. 
 
ROZDZIAŁ VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
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W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do 
oferty następujące dokumenty i oświadczenia: 
 
A. 
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności Zamawiający żąda: 
- aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydanego przez  właściwy 
organ, dokument przedkładany na potwierdzenie spełniania warunku. 
- aktualnego  wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów   komunalnych  z terenu 
Miasta i Gminy Koniecpol : 
- aktualnego wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony 
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 
 
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w ust. 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miej-
sce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalno-
ści związanej z przedmiotem zamówienia.   
 
B. 
1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, 

Zamawiający żąda: 
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 
2) oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu – aktualne na dzień składania ofert; 
3) oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i 
społeczne, lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – aktualne na dzień składa-
nia ofert; 
W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć oświadczenie zarówno na spółkę jak i na każdego ze 
wspólników. 
4) Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp. jak również art. 4 pkt. 14 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm. ) , albo informację/oświadczenie o tym, że nie należy 
do grupy kapitałowej załącznik nr 5 do SIWZ. 
5) oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na postawie art. 24 ust 1  ustawy Pzp  ( załącznik nr 
3 do SIWZ); 
6) oświadczenia Wykonawcy, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 
ustawy Pzp ( załącznik nr 4 do SIWZ). 

 
2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyj-
nego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 
i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze-
nie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miej-
scu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed  właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawo-
dowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt. B ust. 1 nin. rozdziału składa następujące dokumenty: 
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 - zamiast dokumentów opisanych powyżej w ust. 1 pkt 1-3 i pkt 5 - składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
 - zamiast dokumentu opisanego powyżej w ust. 1 pkt. 4 i pkt 6 - składa zaświadczenie właściwego organu 

sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty 
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy. 

4,Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. b) powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce za-
mieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie, w którym określa się  także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właści-
wym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpo-
wiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszka-
nia, lub przed notariuszem. Reguły określone w ust. 4 stosuje się odpowiednio. 
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 
 
C. 

 W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbęd-
nej wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

 
- wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych 
usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalno-
ści jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem  ilości nieruchomości z których odbierane są odpady, przedmio-
tu zrealizowanego-realizowanego zamówienia, dat wykonania i podmiotów  na rzecz których usługi zostały wyko-
nane tj. usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych oraz odbieraniu odpadów segregowanych od 
łącznie co najmniej 1000 nieruchomości. 
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6  do SIWZ.   
  
Do wykazu należy dołączyć dowody, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 
2) Dowodami są : 
- poświadczenie, np. referencje z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych, 
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert , 
albo: 
– oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. 
 
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w 
ust. 1 pkt 1, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których 
mowa w ust. 1. pkt 2. 
 
D. 

1.W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę 
odpowiedniego potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda 
następujących dokumentów: 
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– wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu 
wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wykazu wymaganego 
sprzętu opisanego w Rozdziale VI ust. 3 lit a)- w zakresie Części I , oraz w Rozdziale VI ust.3 lit.b) –  SIWZ wg 
wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ, dokument przedkładany na potwierdzenie spełniania warunku. 

 
E. 

1. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytu-
acji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda następujących 
dokumentów: 

- opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia w wysokości nie niższej niż 100.000,00 zł. 
       
Jeżeli wykonawca , wskazując spełnianie warunku o którym mowa w punkcie 4 niniejszej specyfikacji , polega na 
zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy , zamawiający wymaga rów-
nież przedłożenia ww. dokumentów dotyczących tych podmiotów. 

 
F. 

1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie, dokumenty wymienione w pkt. 
B ust. 1 pkt) 1 – 8),  muszą być złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających sie o zamó-
wienie oddzielnie, zaś dokumenty wymienione w pkt. A, C, D i E Wykonawcy mogą złożyć łącznie. Ponadto, 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić Pełnomocnika. Pełnomocnik może być 
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy. Jeżeli oferta Wykonawców  ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współ-
pracę tych Wykonawców. 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wyko-
nania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od cha-
rakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowod-
nić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbęd-
nych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

Ww. zobowiązanie musi być załączone do oferty przetargowej w oryginale. 

Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców , na których zasoby wyko-
nawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26b ustawy Prawo zamówień publicznych , w celu wy-
kazania spełniania warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust.1 tej ustawy. 

3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i określonych w 
Rozdziale VI pkt 1 – 5) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda wykazania 
za pomocą dokumentów wymienionych w Rozdziale VII pkt. B -.1.1)-8) oraz E, iż w stosunku do tych pod-
miotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

G. 

1. Dokumenty wymienione w  Pkt.A , Pkt.B, ppkt 1) do ppkt.6) , w Pkt.E niniejszego rozdziału winny być 
złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem., 
dokumenty wymienione w  Pkt.B , ppkt.7) do ppkt.9) oraz Pkt.C i Pkt. D winny być złożone w formie oryginału 

2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wy-
łącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 
prawdziwości. 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

4. Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy nie złożą oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem postanowień art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

  „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol” 

 

15 
 

5. Zamawiający może wezwać na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, w wyznaczonym przez siebie termi-
nie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

H. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 

1. Wypełniony formularz ofertowy –   załącznik nr 1 do SIWZ 

2. Wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 2  do SIWZ     

3. Dokument zobowiązania podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt F ppkt 2 potwierdzający dysponowanie wiedzą 
i doświadczeniem, potencjałem technicznym, zdolnościach finansowych i ekonomicznych, z którego wynikać będzie 
udział takiego podmiotu w wykonywaniu zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy, jeżeli Wykonawca zamierza polegać na 
wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków podmiotu 
trzeciego). 
4. Dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka 
cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy). 
5. Kopia dowodu wniesienia wadium, 
  
ROZDZIAŁ VIII. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów. 

1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane 
będą drogą elektroniczną na adres zamowieniapubliczne@koniecpol.pl , przy czym zawsze dopuszczalna 

jest forma pisemna. W przypadku , gdyby Wykonawca nie posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić 
Zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu /343551-756/. 

Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną , lub wyjątkowo faksem, zobowiązana 
jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 

otrzymania. Osobami wyznaczonymi do kontaktu ze strony Zamawiającego są: w sprawach 
merytorycznych – Marta Młyńska-Klimas i w sprawach procedury przetargowej – Dorota Jakubowska. 

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za 
pomocą  poczty elektronicznej lub faksu. 

Numery telefonów , faksu i adres poczty elektronicznej Zamawiającego zostały podane                    w 
rozdziale I , punkt nr 2 niniejszej specyfikacji 
 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną lub za pomocą faksu 
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. W takim przypadku 
każda ze stron, ma obowiązek potwierdzić fakt ich otrzymania. 
3. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o  przekazanie SIWZ. We 
wniosku należy podać: 
      a) nazwę i adres Wykonawcy, 
      b) nr telefonu , faksu , e-maila 
  c) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z  Zamawiającym w sprawach  
          dotyczących niniejszego postępowania 
     d) znak postępowania – AO.ZP.7/07/2016 
 
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany 
udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod wa-
runkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający 
przekazuje treść zapytań i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła 
zapytania. 
5. Wszelkie wyjaśnienia i informacje dotyczące treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego Zamawiający umieszcza na stronie internetowej www.bip.koniecpol.pl 
6. Zamawiający nie przewiduje organizacji spotkania z Wykonawcami celem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących 
SIWZ. 
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7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, 
zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ oraz umieszcza na stronie internetowej .www.bip.koniecpol.pl 
8. W przypadku modyfikacji SIWZ Zamawiający stosuje zasady określone w art. 38 ust. 6 ustawy PZP. 
 
ROZDZIAŁ IX. Podmiot wspólny/Konsorcjum 

 
1.W przypadku złożenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z przepisem art. 23 ustawy 
– Prawo zamówień publicznych, w formularzu ofertowym należy zaznaczyć, że ofertę składa podmiot 
wspólny/konsorcjum. 
2.Wymienić firmy wchodzące w skład podmiotu wspólnego/konsorcjum. 
3.Podać pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania podmiotu wspólnego/konsorcjum w postępowaniu. 
4.Wspólnicy podmiotu wspólnego/ konsorcjum ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
 
ROZDZIAŁ X. Wadium 

 
1.Wykonawca winien wnieść wadium : 
-  w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.07.2016 r. do 
godz. 10.00. 
2.Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy  jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach 
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 
6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. 
Dz.U. z 2016r. Poz 359). 
 

Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na  wskazany  rachunek bankowy 
Zamawiającego: 
Bank Spółdzielczy w Koniecpolu 
nr rachunku: 25827600032000000006350001 
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, gdy wpływ środków na rachunek zamawiającego 
nastąpi przed upływem terminu składania ofert. 
Wykonawcy wpłacając wadium powinni zawsze podawać tytuł i numer sprawy przetargu tj. 
„Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol” 

Nr sprawy AO.ZP.7/07/2016 
 
W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę wadium winno być wniesione przez ustanowionego 
pełnomocnika w imieniu wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę. 
Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania , jeżeli jego oferta przed upływem terminu 
składania ofert nie zostanie zabezpieczona akceptowaną przez Zamawiającego formą wadium w wymaganej 
wysokości zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów, o których mowa wyżej należy 
złożyć w punkcie obsługi interesanta Urzędu (parter), natomiast do oferty należy załączyć ich kserokopię. 
Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 
wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez 
jakichkolwiek zastrzeżeń. 
3. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium oraz żąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z warunkami 
określonymi  w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
4.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 
mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń , o których 
mowa w art. 25 ust.1 , pełnomocnictw  , listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której 
mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 lub informacji o tym , że nie należy do grupy kapitałowej , lub nie wyraził zgody na 
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poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 , co powodowało brak możliwości wybrania oferty 
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
wykonawcy. 
 
ROZDZIAŁ XI. Termin związania ofertą. 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy PZP . 
2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. 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. 
Przedłużenie okresu związania z ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 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. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 
 
ROZDZIAŁ XII. Opis sposobu przygotowywania ofert 
Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym : załącznik nr 1 do SIWZ. 
 

1. Wykonawca może złożyć na jedną ofertę zarówno indywidualnie jak również jako partner w podmiocie wystę-
pującym wspólnie , złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert , w które strona bę-
dzie zaangażowana. 
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
Oferta musi być własnoręcznie podpisana (każdy dokument i załącznik osobno) przez osoby uprawnione do 
reprezentowania zgodnie z dokumentem rejestrowym lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu 
wykonawcy co musi być potwierdzone załączonymi dokumentami, w przypadku składania wspólnej oferty przez 
dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo. 
3. Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika. 
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku podmiotów , o których 
mowa w § 1 ust. 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r w sprawie rodzajów 
dokumentów , jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz.U. z 2013r., poz.231) , kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych 
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 
5. W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na 
język polski. 
6. Wszystkie poprawki muszą być jednoznaczne i naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
uprawnionej lub upoważnionej. 
7. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. 
8. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy PZP wszystkie oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są 
jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być 
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie lub oddzielone w złożonej ofercie, opatrzone klauzulą: „Nie udostęp-
niać innym uczestnikom postępowania – tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 
9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie 
się którejkolwiek z kartek. 
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Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z ustawy lub 
innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty w formie 
oryginału albo kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem. 
 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) na adres Zamawiającego. 
Kopertę (opakowanie) należy oznaczyć w następujący sposób: 
 

 
„OFERTA PRZETARGOWA –  Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Miasta i Gminy 
Koniecpol „ 

NIE OTWIERAĆ PRZED 27.07.2016 r.  godz. 10:00 

 
Zaleca się by w lewym górnym rogu koperty znajdowała się pieczęć firmowa wykonawcy wraz z adresem i nr 
telefonu. 
 
ROZDZIAŁ XIII.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – punkt obsługi interesanta (parter). 
Termin składania ofert upływa  27.07.2016 r. do godz. 10:00 

Oferty zostaną otwarte w dniu  27.07.2016 r. o godz.10.15 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 15 (parter) 
 
ROZDZIAŁ XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 

  

1. Wykonawca określi cenę brutto  , która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację  
przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc 
po przecinku). 

2. Ceną ofertową jest kwota podana w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy wynikający z załącznika nr 
2 do SIWZ – Formularz cenowy. 

3. Cena ofertowa jest ceną brutto wynikającą z sumy iloczynów odbioru wszystkich odpadów (zmieszanych i 
segregowanych z terenu całej gminy) przez okres trwania umowy (tj. 12 miesięcy). 

 
 
 
 

 

Lp. Grupa odpadów 

Minimalna 
ilość odpadów 

w okresie 
trwania 

umowy[Mg] 

Maksymalna 
ilość w okresie 
trwania umowy 

[Mg] 

Stała ryczałtowa cena 
miesięczna brutto za 

odbiór 
i zagospodarowanie 

odpadów zmieszanych 
i segregowanych 

z terenu 
całej gminy 

 [zł] 

Okres trwania 
umowy 
[ilość 

miesięcy] 

Wartość brutto 
[zł] 

[6 = 4 x 5] 
 

1 2 3 3 4 5 6 

1 
Zmieszane 
odpady 
komunalne 

950 950 

 12  

2 
Segregowane 
odpady 
komunalne 

830 830 
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5.Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w kosztach wykonania usługi wpływów  
z tytułu uzyskanych zysków ze sprzedaży zebranych surowców wtórnych. 
6. Przewidywane ilości podane w tabelach są wartościami prognozowanymi. Wartości te wskazane są jedynie w 
celu pomocy Wykonawcy przy skalkulowaniu ceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej przez Zamawiającego 
oraz nie stanowią zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. 
7. Cena może być tylko jedna ,  nie dopuszcza się wariantowości cen. 
8.Cenę wykonanych prac Wykonawca określi na podstawie, kalkulacji własnej lub danych rynkowych. 
Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu 
zamówienia. 
9. Ofertę należy sporządzić przy uwzględnieniu warunku, iż materiały i środki  techniczne niezbędne do wykona-
nia zamówienia dostarcza Wykonawca. 
10. Cenę podaną w ofercie należy obliczyć uwzględniając pełen zakres zamówienia określony w niniejszej specy-
fikacji tj.  (w tym całkowite koszty związane z: dostarczeniem worków, dostarczeniem i dzierżawą wszystkich 
pojemników (kubłów) na odpady, z transportem i zagospodarowaniem odpadów oraz wszystkie pozostałe koszty 
zamówienia, w tym koszty wydruków harmonogramów odbioru odpadów oraz ewentualne ich zmiany, jak również 
koszty ich dostarczenia właścicielom nieruchomości). Ponadto w kosztach uwzględnia się również opłatę za 
umieszczenie odpadów na składowisku tzw. opłatę marszałkowską - dla masy odpadów, których unieszkodliwie-
nie przez składowanie będzie konieczne podczas zagospodarowania odpadów odebranych przez Wykonawcę). 
11. Zamawiający nie dopuszcza ingerencji w treść formularza - dotyczy to zakazu samowolnego dopisywania 
pozycji i zmiany opisów. 
12. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji 
przetargowej. 
13. Cena musi uwzględniać ryzyko wzrostu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. 
14. Cena ofertowa za wywóz odpadów w ciągu miesiąca podana w formularzu oferty winna być ceną stałą (ry-
czałtową) w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 
15. Cena w poszczególnych pozycjach tabeli oraz cena oferty winny być wyrażone w PLN. 
16. Cena musi być zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w ten sposób, że końcówkę poni-
żej 0,5 grosza pomija się, a końcówkę 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 
17. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 
18. Zgodnie z definicją ceny zawartą w ustawie o cenach, cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, 
którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 
lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.) 

 
ROZDZIAŁ XV. Kryteria oceny ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty 

 
1.Zamawiający dokona oceny ofert  przez zastosowanie: 
1.1. Kryterium ceny – waga kryterium - 97 %, 
 
Cn/Cb x 100 x 97% = ilość punktów 
gdzie: 
Cn    - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, 
Cb    - cena oferty rozpatrywanej, 
100   - wskaźnik stały, 
97% - procentowe znaczenie kryterium ceny. 
 
1.2. Kryterium – termin płatności faktury – waga kryterium – 3% 
 
Sposób obliczania punktów dla kryterium termin płatności faktury: 

 Termin płatności faktury 21-30 dni – 10 pkt 

 Termin płatności faktury krótszy niż 21 dni – 0 pkt 
Ilość punktów , obliczona wg powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z 
członków komisji przetargowej. Ostateczna ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie ilości punktów 
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przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej uczestniczących w przetargu. Za najkorzystniejszą 
zostanie uznana oferta nieodrzucona , która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów , tj. 
 
Suma punktów = pkt kryterium cena + pkt kryterium termin płatności 
 
3. Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy PZP. 
4. W przypadku wątpliwości, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, Zamawiający skorzysta z możliwości jej 
sprawdzenia zgodnie z art. 90 ustawy PZP. 
 
ROZDZIAŁ XVI. Ogłoszenie wyników przetargu. 
 
Ogłoszenie wyników przetargu odbędzie się poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol -  oraz na stronie internetowej: www. bip.koniecpol.pl 
Ponadto o wyborze oferty najkorzystniejszej powiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy biorący udział w 
postępowaniu. 
 
ROZDZIAŁ XVII. Informacja o formalnościach, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy. 

 
Wykonawca, którego oferta została wybrana dopełni następujących formalności: 

– w przypadku wskazania w ofercie przetargowej podwykonawcy przewidzianego do 
realizacji zamówienia przedstawi celem uzyskania zgody Zamawiającego umowę z podwykonawcą lub jej projekt, 
wraz z wskazaniem części usługi powierzonej do wykonania, 

– wspólnicy spółki cywilnej lub konsorcjum okażą Zamawiającemu umowę spółki cywilnej lub konsorcjum, 
określającą wzajemne prawa i obowiązki stron  regulującą ich współpracę, 
- wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy do  umowy przed jej zawarciem. 
 
ROZDZIAŁ XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 
1. Zgodnie z zapisami wzoru umowy wybrany Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zobowiązany 
będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto  podanej w 
jego ofercie. 
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobo-
wiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 359) 
3.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego.   
 
Jeżeli zabezpieczenie jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na konto Gminy Koniecpol: 
Bank Spółdzielczy w Koniecpolu 
nr rachunku: 25827600032000000006350001 
przedstawiając zamawiającemu potwierdzenie przelewu najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 
Jeżeli zabezpieczenie jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów, o których mowa wyżej 
należy złożyć w punkcie obsługi interesanta (parter) Urzędu Miasta     i Gminy najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 
 
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na 
poczet zabezpieczenia. 
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4. Poręczenie lub gwarancja musi zawierać klauzulę o nieodwoływalności oraz zapewnić bezwarunkową wypłatę 
przez Gwaranta (Poręczyciela) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia, w wysoko-
ści wskazanej w żądaniu. Zamawiający ma prawo żądania kwot do wysokości wartości zabezpieczenia. 
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w trybie określonym w art. 148 
ust 5, art. 151 ust. 1 ustawy PZP.tj. zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 
30 dni od rozliczenia przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane 
usługi. 
 
ROZDZIAŁ XIX. Zawarcie umowy 

1. Zamawiający podpisze  umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą  . Wykonawca winien 
zapoznać się z projektem umowy na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów stanowiącym 
załącznik nr 9   do SIWZ. 
2. Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może 
ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez, któregoś z Wykonawców. O nowym terminie zawarcia 
umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. 
3. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania  umowy. 
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiają-
cy będzie żądał przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
Strony dopuszczają zmianę postanowień umowy : 
Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę  zostanie zawarta odrębna umowa , której wzór stanowi za-
łącznik nr 9  do SIWZ. 
Gmina Koniecpol  przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy  w przypadku, gdy: 
1) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia, w tym stawki podatku VAT. 
2) Wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana 
będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 
zapisów przez strony. 

 3) Nastąpi przekształcenia podmiotowego Wykonawcy. 
4) Nastąpią zmiany wywołane przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tej 

zmiany, niepowodujące zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, 
5)W zakresie terminu i sposobu wykonania Umowy w przypadku, gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania lub 

terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu 
prawidłowego wykonania Umowy ; 
 
ROZDZIAŁ XX. Informacje dotyczące proponowanych podwykonawców 
Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamó-
wienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom (załącznik nr 10 do SIWZ) 
Brak złożenia przez wykonawcę jakiegokolwiek oświadczenia w tym przedmiocie zostanie uznane przez Zama-
wiającego jako niewskazanie jakichkolwiek części zamówienia przewidzianych do podwykonania, czyli zamiar 
wykonania przez wykonawcę zamówienia siłami własnymi.   
  
ROZDZIAŁ XXI.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w w dziale VI ustawy Prawo zamówień 
publicznych – „Środki ochrony prawnej”. Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 
czynności; 
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
- odrzucenia oferty odwołującego. 
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W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo 
zamówień publicznych , tj.: 
a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010r w sprawie regulaminu postępowania przy 
rozpoznawaniu odwołań (j.t. Dz.U. z 2014r. poz.964) 
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r w sprawie wysokości oraz sposobu 
pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania 
(j.t. Dz.U. nr 41 , poz. 238). 
 
ROZDZIAŁ XXII. Postanowienia końcowe 

 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych. 


