Informacje ogólne

Wstęp
Postępowanie przetargowe będzie prowadzone zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego
przewidzianego w polskim prawie zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada
zasadom określonym w prawie zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej
specyfikacji.

1. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.
907 ze zm.);
2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 );
3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692 );
4) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1735);
5) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie wykazu
usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 12, poz. 68);
6) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.121 ze zm.);
7) ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.);
8) ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t.. Dz. U. z
2015 r. poz.584);
9) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(j.t.. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.);
10) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z
2013 r. poz. 1155);
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11) ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (j.t. Dz. U. z 2015 r.
poz.687 ze zm.);
12) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( Dz.
U. z 2013 r. poz. 122);
13) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzoru sprawozdań o
odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji
zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630);
14) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645);
15) rozporządzenie 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);
16) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadów(Dz. U. z 2014 r. poz. 1923);
17) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w
których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 128, poz. 1347),
18) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu
informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z
obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz.
1734);
19) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów
odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz. U. Nr 75, poz. 527 ze zm.);
20) rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r.
w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na
prowadzenie działalności (Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 ze zm.);
21) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232
ze zm.);
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22) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań
w
zakresie
odbierania odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122);
23) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.);
24) ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze
zm.);
25) uchwała nr XX/186/13 Rady Gminy Włocławek
z dnia 13 marca 2013 r.
w sprawie określenia szczegółowego zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
(Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2013r. poz. 1258 ze zm.);
26) uchwała nr XX/184/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek (Dz.Urz. Woj.
Kuj-Pom. z 2013r. poz. 1260 ze zm.);
27) uchwała NR XX/185/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2013r. poz. 1259);
28) uchwała nr XXVI/435/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września
2012r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawskopomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” (Dz.Urz.Woj. Kuj-Pom z
2012r. poz. 2028);
29) uchwała nr XXVI/434/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września
2012r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami województwa kujawskopomorskiego
na
lata
2012-2017 z perspektywą
na
lata
2018-2023”
bip.kujawsko-pomorskie.pl
Uchwały Rady Gminy Włocławek opublikowane są również na stronie internetowej bip.
2. Wykonawca winien zapoznać się z kompletem dokumentów, składającym się na
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Niniejszy dokument zawiera Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, istotne warunki
umowy, informacje na temat warunków formalnych dotyczących Wykonawców, informacje o
procedurze składania i otwierania ofert oraz kryteria wyboru ofert.
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Rozdział I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek
tel. ( 54) 230-53-00
fax. ( 54) 230-53-53
e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl
• Formularz SIWZ zamieszczono na stronie internetowej www.gmina.wloclawek.pl
Rozdział II. Tryb udzielania zamówienia:
1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”
oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy- Kodeks Cywilny.
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz
zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia (art. 36 ust.1 pkt. 3):
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a także podmiotów władających
nieruchomością z terenu Gminy Włocławek.
Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
Publicznych ( CPV) :
Główny przedmiot zamówienia :
90 53 30 00-2 Usługi gospodarki odpadami
Dodatkowe przedmioty:
90 51 10 00- 2 Usługi wywozu odpadów
90 51 31 00 – 7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90 50 00 00-2 Usługi związane z odpadami
90 51 40 00-3 -Usługi recyklingu odpadów

2. Rodzaj zamówienia: usługi
3. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia: Odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a także
podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy Włocławek
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ogólną charakterystykę gminy Włocławek w
kontekście odbioru i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ
– Opis przedmiotu zamówienia.
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Rozdział IV. Informacje uzupełniające
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie określa części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.
2. Zamawiający nie przewiduje :
-

wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
rozliczeń w walutach obcych między zamawiającym i wykonawcą;
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;
możliwości udzielenia zamówień dodatkowych o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 5
ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający nie dopuszcza :
-

składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający przewiduje :
1. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości nie
większej niż 20 % wartości umowy. Przedmiotem zamówień uzupełniających są usługi z zakresy
odbioru i zagospodarowania odpadów nie ujętych pierwotnym zamówieniem.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji opisanego w art. 34 ust. 5 Prawa zamówień
publicznych w zakresie realizacji przedmiotu umowy, który może się zwiększyć lub zmniejszyć o
20 % w stosunku do wartości umowy.
Rozdział V. Termin wykonania przedmiotu zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 4 )
Zamówienie będzie realizowane przez Wykonawcę w okresie:
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. z zastrzeżeniem, że wyposażenie
nieruchomości w pojemniki nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 r.
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany terminu wykonania przedmiotu
zamówienia i zmiany umowy w tym zakresie w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy wyszczególnionych w rozdziale XVII pkt 7 SIWZ oraz
we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
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Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków (art. 36 ust. 1 pkt 5)
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
- warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli złoży wraz z ofertą:
•
•

•

•

oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy –
wg załącznika do SIWZ;
posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Włocławek,
zgodnie z art. 9c ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach;
posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie posiadania
zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach lub posiada
zezwolenie na odzysk
i unieszkodliwianie odpadów we wskazanym zakresie i na podstawie
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23
grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport
nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16,
poz. 154) jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport
odpadów;
posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania
i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (w myśl art. 27
ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze
zm./ z uwzględnieniem art. 232 i art. 233).

1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie:
- warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca w ramach tego warunku złoży:


oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej
ustawy – wg załącznika do SIWZ;

wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje,
dwie usługi odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi zamówienia tj.
obejmujące łącznie:
- odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie
zamieszkałym przez minimum 6000 mieszkańców i masie zebranych odpadów
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komunalnych minimum 450 Mg/rok każda, przez min. 12 miesięcy, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz których usługi zostały
wykonane, ze wskazaniem RIPOK-a lub instalacji zastępczej, do której odpady
zostały przekazane;
- odbiór odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie
gminy lub miasta i gminy, w której zamieszkuje minimum 6000 mieszkańców wraz
z wyposażeniem punktu w pojemniki do gromadzenia odpadów oraz odbiorze
minimum 300 Mg/rok odpadów, zebranych w okresie nieprzerwalnych 12 miesięcy
ze wskazaniem instalacji do której zostały przekazane oraz
- odbiór odpadów z selektywnej zbiórki odpadów i punktów gniazdowych na
terenie gminy lub miasta i gminy, w której zamieszkuje minimum 6000
mieszkańców o łącznej ilości minimum 200 Mg/rok, zebranych w okresie
nieprzerwalnych 12 miesięcy ze wskazaniem instalacji do której zostały
przekazane,
oraz załączy dowody potwierdzające, że usługa ta została wykonana lub są wykonywane
należycie.
1.3.1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym:
- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie, że spełnia
warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – wg załącznika do SIWZ
Wykonawca musi dysponować :
• co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych z pojemników o pojemności min. 110, 240 i 1100 litrów z
funkcją kompaktującą;
• co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych
odpadów komunalnych z zamontowanym żurawiem z funkcją kompaktującą;
• co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej;
• co najmniej 1 samochodem przystosowanym do odbierania odpadów
komunalnych z funkcją mycia pojemników;
• co najmniej 1 pojazdem samowyładowczym z zamontowanym żurawiem
przeznaczonym do obsługi pojemników na gruz;
• co najmniej 1 pojazdem bramowym przystosowanym do opróżniania kontenerów
przeznaczonych do zbierania odpadów w PSZOK.
Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz
danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem
przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na
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odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie
pozycjonowania satelitarnego umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie
i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujniki zapisujące dane o
miejscach wyładunku odpadów umożliwiając weryfikację tych danych przez Zamawiającego.
Pozwoli
to
na
bieżące
śledzenie
pozycji
pojazdów
w
oparciu
o system GSP i komunikowanie się z nimi w dowolnym momencie w celu odczytu ww. danych.
Pamięć danych powinna być przechowywana i możliwa do odczytania przez okres minimum 30
dni. Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia w związku z powyższym powinien
przekazywać co miesiąc Zamawiającemu odwzorowanie przebytej trasy pojazdu i miejsca
wyładunku odpadów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyrywkowej kontroli trasy pojazdu
odbierającego odpady w celu sprawdzenia prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia.
Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po
opróżnieniu pojemników. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów
komunalnych.
Ponadto Wykonawca musi dysponować :
- bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Włocławek, miasta Włocławek
lub w odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy,
• baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny
(własność, najem, dzierżawa itp.). Teren bazy musi być zabezpieczony w sposób
uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym,
• miejsce do parkowania pojazdów na bazie powinno być zabezpieczone przed emisją
zanieczyszczeń do gruntu,
• na terenie bazy muszą być zabezpieczone miejsca do magazynowania selektywnie
zebranych odpadów komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń
do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,
• teren bazy magazynowo – transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy
zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących
z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy Prawo wodne,
• baza magazynowo – transportowa musi być wyposażona w: miejsca przeznaczone do
parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie
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,
• na terenie bazy powinny znajdować się także: punkt bieżącej konserwacji i naprawy
pojazdów, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie będą
wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy),
• na terenie bazy muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów
komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania,
• Wykonawca musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122),
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• Wykonawca musi posiadać narzędzia informatyczne umożliwiającego generowanie
sprawozdań zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach(j.t. Dz.U. z 2013, poz. 1399 ze zm.) wraz z aktualnymi licencjami na ww.
narzędzia.
1.3.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
określone w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych
1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada :
a) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 600 000,00 zł –
informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca
posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na min. 350 000,00 zł – opłacona polisa, a w przypadku jej braku inne
dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
Z treści polisy musi wynikać, iż jest opłacona. W przeciwnym wypadku należy przedłożyć
stosowny dokument potwierdzający wniesienie opłaty (np. dowód wpłaty, przelew itp.).
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.
2.1. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia,
w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w SIWZ. Z treści
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
2.2. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana zostanie za odrzuconą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3
ustawy Pzp.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku gdy podmiot trzeci nie bierze udziału w
realizacji zamówienia.
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4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
polega na zasobach na zasadach określonych w art. 26 ust 2 b ustawy, Zamawiający w celu oceny,
czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia dokumentów
dotyczących w szczególności :
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innych podmiotów,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawców
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VII pkt
C ppkt 1-5
6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda od
wykonawców przedstawienia dokumentów wymienionych w rozdziale VII pkt B ppkt 3.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
8. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w
pkt 7.
9. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie
przepisów art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 i 2a ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. W myśl art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych:

„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) – uchylony ;
1a)- uchylony;
2) 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;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
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5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9
lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub
osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego
członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w
celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się
zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o
którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym
samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej
konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2a. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia
wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji.
Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki
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techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w
przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich
naprawienia.”

Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
11. W myśl art. 89 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, która:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.
87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienia
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

12. W myśl art. 87 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Rozdział VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 1 pkt 6)
A.. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny został wskazany
w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.
22 ust 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, na druku stanowiącym załącznik do SIWZ ( również każdy uczestnik
konsorcjum);
2. Wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Włocławek, zgodnie z art. 9c ust 1 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
3. Uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie posiadania zezwolenia na transport
odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub posiadania
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zezwolenia na odzysk i unieszkodliwianie odpadów we wskazanym zakresie i na podstawie
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w
sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na
prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 zm.) jest zwolniony z obowiązku
uzyskania zezwolenia na transport odpadów;
4. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości (w myśl art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach / Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm./ z uwzględnieniem art. 232 i art. 233 ustawy);
5. Wykaz, z którego wynika, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, dwie usługi
odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi zamówienia tj. obejmujące łącznie:
- odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie
zamieszkałym przez minimum 6000 mieszkańców i masie zebranych odpadów
komunalnych minimum 450 Mg/rok każda, przez min. 12 miesięcy, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz których usługi zostały
wykonane, ze wskazaniem RIPOK-a lub instalacji zastępczej, do której odpady
zostały przekazane;
- odbiór odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie
gminy lub miasta i gminy, w której zamieszkuje minimum 6000 mieszkańców wraz
z wyposażeniem punktu w pojemniki do gromadzenia odpadów oraz odbiorze
minimum 300 Mg/rok odpadów, zebranych w okresie nieprzerwalnych 12 miesięcy
ze wskazaniem instalacji do której zostały przekazane oraz
- odbiór odpadów z selektywnej zbiórki odpadów i punktów gniazdowych na
terenie gminy lub miasta i gminy, w której zamieszkuje minimum 6000
mieszkańców o łącznej ilości minimum 200/rok Mg, zebranych w okresie
nieprzerwalnych 12 miesięcy ze wskazaniem instalacji do której zostały
przekazane,
oraz załączy dowody potwierdzające, że usługa ta została wykonana lub są wykonywane
należycie.
Wymagane minimum 2 dokumenty – poświadczenie potwierdzające prawidłowo wykonane
usługi: Załącznik do SIWZ (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców
o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy
oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie)
/Zgodnie z § 1 ust. 2 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. poz. 231) dowodami, o których mowa wyżej są:
a) poświadczenie, 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;
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b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia./

6. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w
celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,
sporządzony na druku stanowiącym załącznik do SIWZ;
7. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inne dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
9. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego
warunku (art. 26 ust. 2c ustawy).
10. Wzory worków w ilości min. po 2 sztuki, z każdego rodzaju worka, które Wykonawca w
ramach niniejszego przedmiotu zamówienia będzie dostarczać właścicielom nieruchomości.
Dostarczone wzory worków winny być zgodne z wymaganiami technicznymi Zamawiającego
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,
oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co
najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
B.1. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać
dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
2.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
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a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może żądać od
wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w rozdziale VII pkt C ppkt 1-5.
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda opłaconej
polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że podmiot na zasobach, na
których Wykonawca polega, jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
C. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający żąda następujących dokumentów :
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – oświadczenie z art. 24 ust. 1 oraz 2 i 2a –
sporządzonego na druku stanowiącym załącznik do SIWZ;
2) 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;
Odpis musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów zarządzających, które nie są
uwidocznione w dokumencie rejestrowym winni złożyć dokumenty potwierdzające powołanie
nowych osób w skład organu zarządzającego ( np. uchwała w sprawie powołania określonej
osoby).
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 48 ustawy - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9
(udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym) - wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed
upływem terminu składania ofert;
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7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
10 i 11 ustawy - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;
8) Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej – wzór informacji: załącznik do SIWZ;
9) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu,
składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
D. 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 Pzp, 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 58, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
E. 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VII pkt C
niniejszej specyfikacji składa następujące dokumenty:
1.1. w zakresie ppkt 2-4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub 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;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówieniu.
1.2. w zakresie ppkt 5 i 7 – 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.
2. Dokumenty o których mowa w ppkt 1.1 lit. a i c i ppkt 1.2 powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument o którym mowa w ppkt 1.1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. 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.
F. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawców:
1. wzorów worków w ilości min. po 2 sztuki, z każdego rodzaju worka, które Wykonawca w
ramach niniejszego przedmiotu zamówienia będzie dostarczać właścicielom nieruchomości.
Dostarczone wzory worków winny być zgodne z wymaganiami technicznymi Zamawiającego
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia;
2. zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań
Wykonawcy z normami jakościowymi, potwierdzającego, że usługa w zakresie odbioru, transportu
i zagospodarowania odpadów komunalnych jest świadczona zgodnie z systemem zapewnienia
jakości opartym na normie PN- EN ISO 9001:2008;
3. zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań
Wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, potwierdzającego, że usługa w
zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych jest świadczona zgodnie z
systemem zarządzania środowiskiem i audytem (EMAS) lub normą zarządzania środowiskiem
opartą na normie PN- EN ISO 14001:2004.
G. Oferta składana przez podmioty występujące wspólnie ( Konsorcjum):
1) Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się
o udzielenie zamówienia publicznego (dot. konsorcjów, spółek cywilnych). W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy
ustawy i zapisy SIWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia. Zamawiający wymaga załączenia dokumentu w formie oryginału lub poświadczonej
przez notariusza kopii, z którego będzie wynikało pełnomocnictwo.
2) Dokumenty składane przez podmioty występujące wspólnie: VII pkt C ppkt 1,2,3,4, 5,6,7 oraz
pkt H ppkt 4 dotyczące każdego podmiotu. Pozostałe dokumenty i oświadczenia są wspólne i może
je złożyć którykolwiek z Wykonawców.
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3)W przypadku wybrania oferty Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia,
Zamawiający wymaga okazania mu umowy konsorcjum. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby
umowa konsorcjum:
- jednoznacznie określała wspólne przedsięwzięcie gospodarcze obejmujące swoim zakresem
przedmiot zamówienia,
- zawierała zobowiązanie do złożenia oferty wspólnej i realizacji zamówienia publicznego
w przypadku wyboru oferty,
- określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów, w tym wskazanie podmiotu wiodącego,
uprawnionego do podpisania oferty, umowy oraz bezpośredniego kontaktowania się
i współdziałania z zamawiającym,
- stwierdzała, że partnerzy konsorcjum będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych
zobowiązań w ramach realizacji zadania inwestycyjnego,
- zawarta była na czas trwania umowy,
- określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji
zamówienia,
- opatrzona podpisami stron konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej .
H. Wykonawcy zobowiązani są również dołączyć do przedkładanej oferty następujące
dokumenty oraz dostosować ofertę do poniższych warunków:
1) Oferta powinna być sporządzona według wzoru formularza oferty.
2) Zaakceptowany projekt umowy podpisany na ostatniej stronie z wyrazem „ Akceptuję”
i parafowany na każdej stronie projekt umowy.
3) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego winni
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
4) Oświadczenie Wykonawcy z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp.
5) Dowód wpłaty wadium.
I. Wszystkie dokumenty winny być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenia za zgodność z
oryginałem można dokonać w dwojaki sposób tj.:
1) na każdej stronie dokumentu lub
2) w przypadku dokumentów wielostronicowych, każdy dokument oddzielnie można
poświadczyć „za zgodność z oryginałem” na pierwszej stronie z podaniem ilości stron
tego dokumentu.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
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Rozdział VIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów (art. 36 ust. 1 pkt 7)
1.
SIWZ
udostępnia
się
na
stronach
internetowych
Gminy
Włocławek
(www.gmina.wloclawek.pl) od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.
2. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje mu SIWZ w terminie 5 dni.
3. 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- jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt. 3 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w pkt. 3.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia , bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja
jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający
przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja
jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie .
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czas na przeprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin
składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza
informację na stronie internetowej.
9. Zamawiający informuje, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie.
2) Dokumenty lub informacje przekazywane za pomocą faksu uważa się za złożone w
terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu
i została niezwłocznie (tj. w ciągu 3 dni) potwierdzona na piśmie przez przekazującego.
3) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
4) Zamawiający zabrania powielania lub publikowania niniejszej SIWZ bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
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Rozdział IX. Wskazanie osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami
Uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są następujące osoby:
- Aneta Kręcicka - p.o. Kierownika referatu RBRiGK (pok. nr 8 budynek A tel. 230-53-37 w godz.
7.30- 15.30)
- Katarzyna Knasiak – (pok. nr 8 budynek A , tel. 54 230 53 33, w godz. 7.30-15.30)
Rozdział X. Wymagania dotyczące wadium (art. 36 ust. 1 pkt 8):
1) Oferta winna być zabezpieczona wadium dla zamówienia podstawowego w wysokości
10 000,00 zł, które może być wniesione w jednej z poniższych form:
- w pieniądzu:
- na konto Zamawiającego:
KDBS 79 9550 0003 2001 0070 0711 0018 - przed upływem terminu składania ofert Zamawiający
udokumentuje wyciągiem z konta potwierdzenie wpłaty wadium przez Wykonawcę.
- 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 pkt2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zmianami).

2) Sposób przekazania: dołączone w oryginale do oferty przed upływem terminu składania ofert.
Wadium złożone w oryginale do oferty wyczerpuje postawiony warunek. Za termin wniesienia
wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
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) Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty.
4) Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –
Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami).
5) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust.
4a i ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 ze zmianami).

Rozdział XI. Termin związania ofertą (art. 36 ust. 1 pkt 9)
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1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu
składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony w sposób określony
w art. 85 ust. 2, 3 i 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
4. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania
ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą (art. 182 ust. 6 ustawy).
Rozdział XII. Opis sposobu przygotowania ofert (art. 36 ust. 1 pkt 10):
1. Wymogi formalne:
1) oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie
z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ,
2) ofertę wykonania należy sporządzić na druku stanowiącym załącznik do SIWZ,
3) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
4) do oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszej
SIWZ,
5) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli wykonawca złoży więcej niż
jedną ofertę wówczas jego oferty zostaną odrzucone,
6) oferta ma być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności z zachowaniem
formy pisemnej,
7) wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być podpisane przez
osobę/y/ uprawnione do podpisania oferty. Upoważnienie do podpisania oferty musi być
załączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów dołączonych przez
Wykonawcę,
8) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą
być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W tym celu powinny być dołączone
w osobnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych informacji zawartych
w ofercie) oznaczonej: „Nie udostępniać - Tajemnica przedsiębiorstwa”,
9) wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być
umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta.
Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty,
10) oferta powinna być trwale spięta bądź zszyta,
11) oferta winna być podpisana przez Wykonawcę – osobę/y upoważnioną do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym,
12) wszystkie dokumenty przedstawione przez Wykonawcę winny być dołączone w formie
określonej w rozdziale VII SIWZ.
13) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę informacji.
14) Dołączane do oferty pełnomocnictwa oraz inne dokumenty nie wymienione w
obowiązującym rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane,
należy składać w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.
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15) Wykonawca w odrębnym, oznaczonym nazwą Wykonawcy opakowaniu, dostarczy na
własny koszt wzory worków do siedziby Zamawiającego. Dostarczone wzory worków
winny być zgodne z warunkami technicznymi określonymi w opisie przedmiotu
zamówienia. Przedmiotowe wzory worków należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
najpóźniej w terminie wyznaczonym na składanie ofert.
2. Opakowanie oferty:

Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć)
Zamówienie Publiczne
Znak sprawy: RBRiGK.271.1.19.2015
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli
nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy
Włocławek.
„Nie otwierać przed dniem 16 listopada 2015 r.”

3. Zmiana i wycofanie oferty.
1. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu
do składania ofert, określonym w niniejszej SIWZ.
2. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą przedmiotu
zamówienia, pieczęcią firmową Wykonawcy i dodatkowo określeniami „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”.
3. Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert.
Rozdział XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (art. 36 ust.1 pkt 11):
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7,
87-800 Włocławek , sekretariat – pokój nr 5 (piętro).
2. Ofertę należy złożyć do dnia 16 listopada 2015 r. godz. 9.00.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie odwołania.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Włocławek ul.
Królewiecka 7, 87-800 Włocławek – sala konferencyjna w dniu 16 listopada 2015 r.
godz. 9.15.
5. Otwarcie ofert: Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością ich wpływu do
Zamawiającego.
5.1.Częśc jawna
Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w obecności osób, które zechcą wziąć udział
w otwarciu ofert, gdzie podane zostaną podstawowe informacje :
a) o trybie powołania i składzie komisji
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b) o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia
c) o złożonych ofertach:
- liczba ofert
- nazwa Wykonawcy(firmy)
- adres(siedziba)
- cena oferty
- termin wykonania zamówienia.
Informacje, o których mowa w ppkt. 5.1 lit. b i c przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy
nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
5.2.Część niejawna
W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje badania i oceny ofert.

Rozdział XIV. Ocena ofert oraz sposób obliczenia ceny (art. 36 ust. 1 pkt 12 i pkt 13 )
1. Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia określi cenę ryczałtową netto i brutto za
całość zamówienia oraz wskaże cenę ryczałtową netto i brutto za jeden miesiąc świadczenia usługi
w złotych polskich (PLN) Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może
jej zmieniać. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. Ceny wymienione przez Wykonawcę nie
będą podlegały korektom w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca
zobowiązany jest obliczyć cenę, ujmując wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia,
wynikające z realizacji przedmiotu zgodnie z SIWZ oraz zawodowym doświadczeniem
Wykonawcy.
2. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się niżej podanym kryterium i jego wagą:
80%
1) CENA OFERTY BRUTTO
2) KRYTERIUM ŚRODOWISKOWE
20%
3. Przy obliczaniu ilości punktów w kryterium – „cena” /C/ zostanie zastosowany następujący
wzór:

C min
C=

Co

x 100 punktów x 80%

C- ilość punktów przysługująca w kryterium cena
C min- najniższa cena ze złożonych ofert
Co- cena ocenianej oferty
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4.Przy obliczaniu ilości punktów w kryterium - „kryterium środowiskowe” /S/ zostanie
zastosowany następujący wzór:
So
S =

S max

x 100 punktów x 20%

S - ilość punktów przysługująca w kryterium środowiskowym
S o – łączna liczba punktów ocenianej oferty
S max – maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania (10 punktów)
5.W kryterium środowiskowym Zamawiający weźmie pod uwagę informacje zawarte w formularzu
ofertowym – wykazanych do odbioru odpadów z terenu Gminy Włocławek (Wykaz narzędzi i
urządzeń). Zamawiający oceni 5 pojazdów specjalistycznych z najlepszą normą emisji spalin.
Oferta Wykonawcy otrzyma:
- po 2 pkt za pojazd spełniający normę emisji spalin Euro 5
- po 1 pkt za pojazd spełniający normę emisji spalin Euro 4
- 0 pkt za pojazdy spełniające normę emisji spalin Euro 3 i poniżej.
Wykonawcy maksymalnie mogą wykazać 5 pojazdów spełniających normę emisji spalin Euro 5,
5 pojazdów spełniających normę emisji spalin Euro 4 i 5 pojazdów spełniających normę emisji
spalin Euro 3 i poniżej.
6.

Należy zachować sposób obliczenia ceny w układzie: tekst opisu, jednostka, ilość jednostek,
cena jednostkowa, cena.

7. Wykonawca w ofercie podaje cenę:
a) dla odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej – w formie ryczałtu:
 za wykonanie przedmiotu zamówienia w wymienionym zakresie,
 za jeden miesiąc świadczenia usługi.
b) dla odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych z punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych – w formie ceny jednostkowej ryczałtowej za 1 szt.
pojemnika, worka odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych. Dla
porównania złożonych ofert należy podać wartość przedmiotu zamówienia w opisanym
zakresie wyliczoną przy zastosowaniu cen ryczałtowych jednostkowych przemnożoną
przez szacowaną ilość pojemników.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia wartości w sposób wskazany w formularzu
ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ.
a) Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny ryczałtowej (w tym ceny ryczałtowej
za 1 miesiąc) biorąc pod uwagę wymagania SIWZ, w szczególności opisu przedmiotu
zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz projektu umowy. Wykonawca uwzględni:
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b)

c)
d)
e)

charakterystyki gminy,
ilość i częstotliwość odbieranych odpadów w poprzednim roku,
możliwość wzrostu ilości odbieranych odpadów do 10 %,
możliwość wzrostu ilości obsługiwanych budynków oraz tym samym wzrost liczby
mieszkańców do 10 %,
 częstotliwości i sposobu odbierania odpadów,
 osiągnięcie poziomu recyklingu,
 dostarczanie worków,
 wyposażenie w formie nieodpłatnej dzierżawy na czas trwania umowy właścicieli
nieruchomości w pojemniki.
Wykonawcy, dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert są zobowiązani do
przestrzegania zasad uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie może być
rażąco niska w stosunku do przedmiotu zmówienia. Konsekwencją złożenia oferty z
rażąco niską ceną jest jej odrzucenie – zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt.4 w związku z art. 90
ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Cena ofertowa powinna być podana, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w
PLN cyfrowo i słownie.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz przez okres
realizacji zamówienia.
W przypadku złożenia oferty, dla której powstanie obowiązek podatkowy
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu dokonania
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska najwyższą łączną ilość punktów
za wszystkie kryteria spośród ofert nie odrzuconych, wg wzoru:
Ł=C+S
gdzie:
Ł – łączna ilość punktów przysługująca za wszystkie kryteria
C – punkty przysługujące w kryterium „Cena”
S – punkty przysługujące w kryterium „ Kryterium środowiskowe”.
Oferta ta otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę
punktów zgodnie z wzorami zawartymi w niniejszym rozdziale SIWZ.
Obliczenia dokonywane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
Rozdział XV. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 36 ust. 1 pkt 14):
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli ofertę, o:
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1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając imię i nazwisko lub nazwę (firmę), siedzibę i
adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy
(firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne.
2. Informacja o której mowa w pkt. 1 ppkt. 1 zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego określonej w niniejszej SIWZ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Włocławek.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany odrębnym
zawiadomieniem o miejscu i terminie zawarcia umowy.
4. Termin i miejsce podpisania umowy:
4.1. Podstawą zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą będzie, przed podpisaniem umowy

przedłożenie:
a) wpisu jako regionalnej instalacji w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
województwa Kujawsko-Pomorskiego, a w związku z tym aktualnego zezwolenie
na przetwarzanie odpadów (w myśl art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach z uwzględnieniem art. 232) lub
b) umowy
podpisanej z regionalną instalacją przetwarzania odpadów
komunalnych wskazaną dla obsługi gminy w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami województwa Kujawsko-Pomorskiego;
c) dokumentu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego dla
miejsca siedziby bazy magazynowo-transportowej, potwierdzający spełnienie
wszystkich wymogów zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122);
d) złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonego w
rozdziale XVI SIWZ;
e) w przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - umowy regulującej współpracę
podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie;
f) informacji o posiadanym oprogramowaniu umożliwiającym generowanie
sprawozdań zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach. Oprogramowanie musi być kompatybilne z
oprogramowaniem Zamawiającego tj. oprogramowanie GOMiG - Gospodarka
Odpadami na terenie miasta i gminy;
g) harmonogramu – sporządzonego i podpisanego przez Wykonawcę zawierającego
informacje określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Brak przedłożenia wymienionych dokumentów stanowi podstawę do uznania, iż
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Wykonawca uchyla się od podpisania umowy oraz uprawnia Zamawiającego do
zatrzymania wadium.
4.2. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa na warunkach
określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.
4.3. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych .
Rozdział XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 36 ust.
1 pkt 15)
1. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 147 ustawy Pzp żąda wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości ceny umownej (ceny całkowitej
podanej w ofercie).
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie będzie wniesione nie później niż w dniu podpisania umowy.
4. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej z form podanych
w art. 148 ust.1 lub za zgodą Zamawiającego w jednej z form podanych w art. 148 ust 2
Prawa zamówień publicznych.
5. Jeżeli Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu, kwotę
odpowiadającą wartości zabezpieczenia należy wpłacić na rachunek bankowy
Zamawiającego: KDBS 79 9550 0003 2001 0070 0711 0018
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
8. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące
elementy:
1) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),
2) nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),
3) nazwę Poręczyciela lub Gwaranta,
4) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,
5) sformułowanie zobowiązania Poręczyciela lub Gwaranta do nieodwołalnego
i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku
gdy Wykonawca:
a) nie wykonuje lub nie wykonał umowy,
b) wykonuje lub wykonał umowę z nienależytą starannością.
6) termin ważności gwarancji.
Poręczyciel lub Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia
jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.
W przypadku przedłożenia poręczenia lub gwarancji nie zawierającej wymienionych
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elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że
Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Żądanie zapłaty nie może być uzależnione od dołączenia potwierdzenia banku Zamawiającego, że
podpisy złożone na pisemnym wezwaniu do zapłaty zostało złożone przez osoby upoważnione do
reprezentowania Zamawiającego.
Gwarancja winna zabezpieczać wszelkie roszczenia Zamawiającego jakie mogą wyniknąć w skutek
niezrealizowania, bądź też nienależytego realizowania przez Wykonawcę zawartej umowy.
7) Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt. 8. ppkt 5 lit. a i b
przypadków, Zamawiający wystąpi do Poręczyciela lub Gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia
kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie
uzasadnienie faktyczne i prawne.
9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w pkt. 4 niniejszego rozdziału SIWZ.
10. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
11. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni
od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Rozdział XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 36 ust. 1 pkt 16)
1. Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością.
3. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie przy użyciu własnych materiałów, urządzeń i
narzędzi.
4. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy Zamawiający może odstąpić od umowy.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzył wykonanie
zamówienia.
6. Usługi będą wykonywane zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy.
Wszelkie konsekwencje z tytułu odstępstwa od harmonogramu będą obciążały Wykonawcę.
7. Warunki zmiany umowy:
1) Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania istotnych
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy (w formie aneksu), w przypadkach wystąpienia okoliczności wymienionych
we wzorze umowy, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia, a mianowicie:
a) w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej;
b) w przypadku zadziałania siły wyższej m.in. gwałtowne opady , gradobicia, powodzie i inne
anomalia klimatyczne;
c) zmiany postanowień umowy będących następstwem zmiany przepisów powodujących
konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu umowy;
d) zmiany podwykonawcy albo dalszego podwykonawcy usługi;
e) wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT, jak
również w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z
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przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz zmiana
wymagań dotyczących umów zawieranych z podwykonawcami.
2) Zmiany obowiązujących przepisów prawa, która powoduje, że konieczne dla prawidłowego
zrealizowania przedmiotu zamówienia stanie się dokonanie zmiany umowy lub zakresu usługi
3) Wystąpienia obiektywnych okoliczności, które powodują, że dokonanie zmian byłoby korzystne
dla Zamawiającego.
Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga dochowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będzie dokonana w formie aneksu do umowy.
Rozdział XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej (art. 36 ust. 1 pkt 17)
1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku
zaniechania czynności, do których jest zobowiązany, Wykonawcom przysługują środki
odwoławcze przewidziane w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień
publicznych. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W niniejszym postępowaniu odwołanie
wyłącznie przysługuje wobec następujących czynności Zamawiającego:
1)
opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu - treści
ogłoszenia i SIWZ;
2)
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3)
odrzucenia oferty odwołującego.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia odwołanie wnosi się w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy.
7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania
ofert lub termin składania wniosków.
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8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
Rozdział XIX. Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.
Rozdział XX. Zamawiający nie będzie stosował dynamicznego systemu zakupów.
Rozdział XXI. Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty.
Rozdział XXII. Zamawiający nie będzie zwracał wykonawcom kosztów poniesionych za
udział w postępowaniu.
Rozdział XXIII. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i kodeks cywilny.
2. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie
prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do
protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
3. Udostępnienie dokumentów zainteresowanym, odbywać się będzie wg poniższych zasad:
a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
c) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną
dokumenty,
d) Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,25 zł,
e) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie
godzin jego urzędowania.
Sporządził:
Robert Nadskakulski
Główny Specjalista w Referacie Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.
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Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
w postępowaniu przetargu nieograniczonego na:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli
nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy Włocławek.

I. CHARAKTERYSTYKA GMINY
1) Powierzchnia
Powierzchnia Gminy wynosi około: 220 km2.
2) Liczba mieszkańców
Liczba mieszkańców zamieszkałych wynosi ok. 6300 osób
3) Liczba nieruchomości:
a) w zabudowie jednorodzinnej ok 1900 szt.
b) w zabudowie wielorodzinnej – 9 punktów ustawienia kontenerów w tym: Świętosław,
Kruszynek, Modzerowo, Smólnik, Dębice, Kruszyn
Na koniec III kwartału 2015 roku na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Włocławek
było wstawionych ok. 1850 sztuk pojemników w zabudowie jednorodzinnej oraz 9 pojemników w
zabudowie wielorodzinnej, od których odebrano odpady.
Uwaga: Ilości nieruchomości są zmienne. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości
punktów odbioru odpadów, ich ilość w ciągu okresu realizacji zamówienia może wzrosnąć lub
zmaleć i jest zależna od deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości
Zamawiający informuje, iż na dzień 12 października 2015 r. zadeklarowało:
 96 % właścicieli segregujących odpady komunalne,
 4 % właścicieli niesegregujących odpadów komunalnych
4) Wykaz miejscowości Dąb Mały, Dąb Polski, Dąb Wielki, Dobra Wola, Świętosław, Gróbce,
Józefowo, Radyszyn, Widoń, Kolonia Dębice, Adaminowo, Dobiegniewo, Jazy, Kosinowo, Łączki,
Ruda, Stasin, Wistka Szlachecka, Zuzanka, Humlin, ,Koszanowo, Kruszyn, Kruszynek, Dębice,
Ludwinowo, Ładne, Łagiewniki, Markowo, Sykuła, Modzerowo, Mursk, Józefowo, Łuba Druga,
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Nowa Wieś, Potok, Przyruda, Pińczata, Wikaryjskie, Poddębice, Skoki Duże, Skoki Małe, Smólnik,
Przerytka, Smólsk, Smolarskie, Telążna Leśna, Telążna Stara, Płaszczyzna, Smolarka,
Warząchewka Królewska, Warząchewka Nowa, Warząchewka Polska, Wójtowskie, Mostki, Wistka
Królewska

5) Ilość odpadów odebranych z terenu gminy Włocławek na podstawie sprawozdań składanych
przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych w 2014
roku i I półrocze 2015 roku.

KOD ODPADU

RODZAJ ODPADU

MASA ODPADU MASA ODPADU
(Mg)
(Mg)
2014 rok
I półrocze 2015

20 03 01

Odpady zmieszane

650,1

328,4

15 01 07

Szkło

131,1

59,8

15 01 02

Tworzywa sztuczne

76,2

36,9

17 01 02

Gruz budowlany

28,3

22,38

20 03 99

Popiół

235,9

137,9

1 121,6

585,38

SUMA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
A) Przedmiotem zamówienia jest:
a) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy
Włocławek gromadzonych w pojemnikach i workach z terenów nieruchomości zamieszkałych w
zabudowie jednorodzinnej i pojemników oraz kontenerów z zabudowy wielorodzinnej;
- zmieszanych, gromadzonych w pojemnikach i kontenerach w tym pozostałości po segregacji
odpadów w miejscach powstawania,
- selektywnie zebranych w workach z zabudowy jednorodzinnej i pojemnikach z zabudowy
wielorodzinnej,
b) zapewnienie mieszkańcom gminy pojemników na odpady zmieszane i worków na selektywne
zbieranie
odpadów
komunalnych,
kontenerów
na
odpady
zmieszane
i pojemników na odpady selektywnie zebrane w zabudowie wielorodzinnej na warunkach
opisanych w SIWZ,
c) odbieranie odpadów komunalnych z punktów selektywnej zbiórki odpadów między innymi:
• ulegających biodegradacji i zielonych zebranych w workach i pojemnikach,
• wielkogabarytowych,
• budowlanych i rozbiórkowych
• niebezpiecznych,
• opon,
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•
•
•
•

makulatury
zużytych baterii, zużytych akumulatorów,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - odpadów komunalnych zbieranych
selektywnie,
przeterminowanych leków i chemikalia z pojemników ustawionych w wyznaczonych
miejscach

d) transport odpadów do regionalnej instalacji odbierania odpadów komunalnych,
e) przetwarzanie w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiedniego poziomu recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, zamieszkałych na terenie Gminy Włocławek, winna być realizowana:
- w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, zgodnie
z systemem zapewnienia jakości opartym na normie PN – EN ISO 9001:2008,
- w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, zgodnie
z systemem zarządzania środowiskiem i audytem (EMAS) lub normą zarządzania środowiskiem
opartą na normie PN – EN ISO 14001:2004.
Dane dotyczące ilości nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy, ilości
i rodzaju niezbędnych pojemników, worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych
oraz miejsca i rodzajów odpadów gromadzonych w punktach selektywnego zbierania odpadów
komunalnych są zgodne z treścią uchwały Rady Gminy Włocławek nr XX/ 186/13 z dnia 13 marca
2013 roku w sprawie określenia szczegółowego zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz.
Woj. Kuj-Pom. z 2013r. poz. 1258 ze zm.).
Ilość wytworzonych na terenie gminy Włocławek odpadów na terenach nieruchomości
zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej przez mieszkańców gminy oraz
odpadów gromadzonych na terenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie
jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe, które mogą ulec zmianie stosownie
do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez
producentów.
Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do zbiórki i transportu z terenu gminy wynosi około
1000 Mg/12 miesięcy w tym 250 Mg/12 miesięcy stanowi popiół.
Szacowana do odbioru ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia – 1000 Mg/rok,
w tym:
· odpady zmieszane – 550 Mg/rok,
· odpady zbierane selektywnie – 195 Mg/rok,
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· odpady biodegradowalne i zielone – 5 Mg/rok,
· popiół – 250 Mg/rok.
Szacowaną do odbioru i zagospodarowania bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałych w
zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów w okresie
realizacji zamówienia należy traktować jako wielkość zmienną. Wykonawcy nie przysługuje prawo
dodatkowego wynagrodzenia i/lub odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości.
B) Rodzaje urządzeń do gromadzenia odpadów:
Pojemniki , kontenery i worki na odpady komunalne
A. Liczba gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych- 1900 szt.,
1/liczba i rodzaj pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych o poszczególnych
pojemnościach:
a) 110 L
- 1650 szt., (dopuszcza się pojemniki o pojemności 120 L),
b) 240 L
- 250 szt.,
c) liczba worków
jednorodzinnej :

do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenach zabudowy

- *worki do selektywnego zbierania odpadów z tworzyw sztucznych – kolor żółty z napisem
TWORZYWA SZTUCZNE - 12 000 szt.,
- *worki do selektywnego zbierania odpadów szklanych (szkło bezbarwne i kolorowe) - kolor
zielony z napisem „ SZKŁO” – 10 000 szt.
- * worki na popiół zimny kolor szary – 10 000 szt.
B. Liczba budynków wielorodzinnych – 18 szt.,
1.liczba i rodzaj pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych o poszczególnych
pojemnościach:
a) kontener na odpady komunalne zmieszane o pojemność co najmniej 7 m 3 – 3 szt.
b) pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemność co najmniej 1100 L – 11 szt.
c) pojemniki siatkowe na opakowania z tworzyw sztucznych 2,5 m3 – 40 szt.
d) pojemniki na opakowania szklane 1,5 m3 – 40 szt. (zaopatrzone w specjalne (małe) otwory
wrzutowe).
Pojemniki powinny być wykonane z tworzywa sztucznego w kolorach i oznaczone napisami
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie
szczegółowego postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. Nr 219, poz. 1858) oraz
zgodnie z § 6 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek,
uchwalonego uchwałą nr XX/184/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. Dopuszcza
się wstawienie pojemników trójdzielnych. Zamawiający wskaże miejsce wstawienia pojemników.
Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów:
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a) worki na tworzywa sztuczne z napisem TWORZYWA SZTUCZNE
- materiał – folia polietylenowa LDPE,
- grubość - min 60 mikronów,
- pojemność – 120 l,
- wytrzymałość min 8 kg
- kolor- żółty
b) worki na szkło z napisem SZKŁO
- materiał – folia polietylenowa LDPE,
- grubość - min 80 mikronów,
- pojemność – 120 l ,
- wytrzymałość min 20 kg
- kolor- zielony
c) worki na popiół zimny z napisem POPIÓŁ
- materiał – folia polietylenowa LDPE,
- grubość - min 120 mikronów,
- pojemność – 80 lub 90 litrów ,
- wytrzymałość min 40 kg
- kolor- szary
Wykonawca zobowiązany jest do:
1.w ramach wynagrodzenia dostarczać w trakcie trwania umowy właścicielom nieruchomości
worki do selektywnej zbiórki odpadów (szkło, plastik- tworzywa sztuczne oraz popiół w
zabudowie jednorodzinnej), które będą przekazywane mieszkańcom gminy przy każdym
odbiorze w tej samej ilości i rodzaju jakie zostały odebrane (cena worka wliczona w cenę
oferty),
2. zaopatrzenie właścicieli nieruchomości na czas trwania umowy, na zasadach
nieodpłatnej dzierżawy, w pojemniki na odpady zmieszane oraz pozostałe po segregacji
(o pojemnościach wskazanych w Regulaminie; cena pojemnika w cenie oferty) a w
przypadku braku kompostownika dodatkowo w worki
na odpady zielone i
biodegradowalne (brązowe) za opłatą pobieraną od właściciela nieruchomości,
3. zaopatrzenia budynków wielorodzinnych w pojemniki - kontenery do odpadów
zmieszanych oraz w specjalistyczne zamykane pojemniki do gromadzenia odpadów
segregowanych na terenach zabudowy wielorodzinnej (cena kontenera w cenie oferty).
Wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć nieruchomości w pojemniki i kontenery najpóźniej
do dnia 31 grudnia 2015 roku

III. Przepisy prawa mające wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia zostały określone w
Informacjach ogólnych SIWZ - WSTĘP:
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami tam
wskazanymi.
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IV. Rodzaje odpadów komunalnych selektywnie odbieranych od właścicieli nieruchomości
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych.:

a) opakowania z tworzyw sztucznych, torebki i woreczki foliowe oraz opakowania po artykułach
chemii gospodarczej
b) szkło w tym: szklane butelki po napojach, słoiki po żywności, szklanki, opakowania po
kosmetykach ,
c) pozostałe odpady komunalne (zmieszane),
d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
e) makulatura,
f) leki i chemikalia,
g) zużyte opony,
h) zużyte baterie,
i) zużyte akumulatory,
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
l) odpady budowlane i rozbiórkowe,
ł) pozostałe odpady w tym popiół – uchwała Rady Gminy Włocławek nr XX/ 186/13 z dnia 13
marca 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
(Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2013 r. poz. 1258 ze zm.).

V. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:
V.1 Zabudowa jednorodzinna
Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie odbiór odpadów komunalnych
w systemie mieszanym workowo – pojemnikowym.
Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych z terenu nieruchomości zamieszkałych.
a) Pozostałe odpady komunalne (zmieszane (kod 20 03 01) odpady komunalne w skład których
wchodzą w szczególności: czasopisma i kolorowe wydawnictwa, katalogi oraz ulotki, metal w tym :
puszki po napojach oraz inne opakowania z metali kolorowych, opakowania wielomateriałowe czyli
opakowania wykonane z co najmniej dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić
ręcznie przy zastosowaniu prostych metod technicznych, w tym kartony po sokach i mleku, inne
odpady typu: pieluchy, ręczniki papierowe, guma (z wyjątkiem opon) , skóra , drewniane
opakowania mieszczące się w pojemniku, tkaniny do wycierania, resztki odzieży, tekstylia, zużyte
jednorazowe worki do odkurzaczy, odpady kuchenne w tym: resztki i obierki warzyw , resztki po
posiłkach, resztki mięsa i ryb , kości gromadzone będą w pojemnikach. Na każdej nieruchomości
powinien znajdować się co najmniej jeden pojemnik o poj. 110 l lub 240 l. Pojemnik zapewnia
Wykonawca i ustawi go w miejscu wskazanym przez Właściciela nieruchomości. Częstotliwość
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odbioru odpadów zmieszanych co najmniej jeden raz w miesiącu. Odbiór odpadów zmieszanych
odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Wykonawcę.
b) Selektywnie zbierane odpady komunalne (kod 15 01 07, 15 01 02) obejmujące: szkło w tym
:szklane butelki po napojach, słoiki po żywności, szklanki, opakowania po kosmetykach itp. oraz
opakowania z tworzyw sztucznych, torebki i woreczki foliowe oraz opakowania po artykułach
chemii gospodarczej gromadzone będą w workach z tworzyw sztucznych o następujących
nadrukach i wielkościach: „SZKŁO” worek o poj. 120 litrów, „TWORZYWA SZTUCZNE ”
worek o poj.120 litrów na tworzywa sztuczne. Worki do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych zapewnia Wykonawca. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę
odpadów zebranych selektywnie raz na kwartał a w okresie od 1 maja do 30 września danego roku
raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Wykonawcę.
c) Zimny popiół (kod 20 03 99) - worek o pojemności 80 lub 90 litrów z napisem POPIÓŁ . Częstotliwość
załadunku i wywozu przez Wykonawcę: okres styczeń – kwiecień oraz październik - grudzień 2016 - 1 raz
w danym miesiącu zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Wykonawcę.

Odbiór większej ilości odpadów zmieszanych może się odbywać za dodatkową opłatą na
pisemny wniosek Właściciela nieruchomości skierowany do Gminy zgodnie z zapisami
Uchwały Nr XX/189/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 roku oraz uchwały nr
XXI/200/13 z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie rodzajów
dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości
cen za te usługi .
V.2. Zabudowa wielorodzinna
Na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywać będzie odbiór odpadów komunalnych w
systemie mieszanym pojemnikowo- kontenerowym.
Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych z terenu nieruchomości zamieszkałych.
a) Pozostałe odpady komunalne (zmieszane kod 20 03 01) odpady komunalne w skład których
wchodzą w szczególności: czasopisma i kolorowe wydawnictwa, katalogi oraz ulotki, metal w tym :
puszki po napojach oraz inne opakowania z metali kolorowych, opakowania wielomateriałowe czyli
opakowania wykonane z co najmniej dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić
ręcznie przy zastosowaniu prostych metod technicznych, w tym kartony po sokach i mleku, inne
odpady typu: pieluchy, ręczniki papierowe, guma (z wyjątkiem opon) , skóra , drewniane
opakowania mieszczące się w pojemniku, tkaniny do wycierania, resztki odzieży, tekstylia, zużyte
jednorazowe worki do odkurzaczy, odpady kuchenne w tym: resztki i obierki warzyw , resztki po
posiłkach, resztki mięsa i ryb , kości gromadzone będą pojemnikach o pojemności co najmniej 110
litrów lub kontenerach o co pojemności co najmniej 1100 l. Pojemniki i kontenery zapewnia
Wykonawca. Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych co najmniej dwa razy w miesiącu.
Odbiór odpadów zmieszanych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez
Wykonawcę.
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b) Selektywnie zbierane odpady komunalne (kod 15 01 07 , 15 01 02 ) obejmujące : szkło w tym
:szklane butelki po napojach, słoiki po żywności, szklanki, opakowania po kosmetykach itp. oraz
opakowania z tworzyw sztucznych, torebki i woreczki foliowe oraz opakowania po artykułach
chemii gospodarczej gromadzone będą w pojemnikach o pojemności 2,5 m3 i 1,5 m3 z nadrukiem
„SZKŁO” lub „TWORZYWA SZTUCZNE ”
c) Właściciele lokali zamieszkałych lub lokatorzy mieszkań komunalnych będą wyrzucać właściwe
odpady do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zbierane selektywnie. Zarządcy lub
właściciele lokali zamieszkałych wyznaczą miejsce na ustawienie pojemników na odpady zbierane
selektywnie.
d) Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie co
najmniej raz na kwartał a w okresie od 1 maja do 30 września danego roku raz na miesiąc, zgodnie
z harmonogramem dostarczonym przez Wykonawcę.
e) Zimny popiół (kod 20 03 99) - worek o pojemności 80 lub 90 litrów z napisem POPIÓŁ. Częstotliwość
załadunku i wywozu przez Wykonawcę: okres styczeń - kwiecień oraz październik - grudzień 2016 - 1 raz
w danym miesiącu zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Wykonawcę

f) odpady niesegregowane odbierane są raz w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej
i dwa razy w miesiącu w zabudowie wielorodzinnej.
V.3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego
w miejscowości Poddębice w dniach jego otwarcia odbierane będą od mieszkańców następujące
odpady:
a) Zużyte opony w ilości 4 sztuki /właściciela/rok (kod 16 01 03), baterie i akumulatory (kody
20 01 33, 20 01 34), wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 23, 20 01
35 i 20 01 36), meble i inne odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07)
Zużyte opony, baterie i akumulatory, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady
wielkogabarytowe, gromadzone przez mieszkańców mogą być przekazywane do punktu
selektywnej zbiórki odpadów.
b) Odpady budowlane i rozbiórkowe kody 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 06, 17 01 07, 17 02
01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04
07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex. 20 03 99 – inne niż niebezpieczne odpady
budowlane i rozbiórkowe),
Odpady budowlane w ilości do 0,5 m3/właściciela/rok mogą być nieodpłatnie przekazywane przez
mieszkańców do PSZOK .
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c) Odpady biodegradowalne kod 20 01 08, ex. 20 01 10 – z włókien naturalnych, ex. 20 01 11 –
z włókien naturalnych, 20 01 25, 20 01 38, 20 03 02, 15 01 01, 15 01 03, ex. 15 01 06 – w części
zawierającej papier, tekturę, drewno i tekstylia z włókien naturalnych, ex. 15 01 09 – z włókien
naturalnych)
Odpady biodegradowalne i zielone (z wyjątkiem odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji
zieleńców, parków, ogrodów przy firmach, ośrodkach zdrowia, szkołach itp., boisk, placów do
uprawiania sportów, placów rekreacyjnych, placów zabaw, cmentarzy, pasów zieleni przy ulicach
oraz innych otwartych terenów publicznych), inne odpady nadające się do kompostowania, czyli
biodegradowalne mogą być nieodpłatnie przekazywane do PSZOK w ilości do 0,5 m3
przypadającej na właściciela nieruchomości w roku kalendarzowym.
e) pozostałe odpady w tym popiół ( kod 20 03 99)
1. Wykonawca na czas realizacji zamówienia, dostarczy do PSZOK w miejscowości Poddębice
pojemniki i kontenery, w których będą gromadzone odpady segregowane .
2. Wykonawca w PSZOK miejscu przygotowanym przez Zamawiającego ustawi pojemniki i
kontenery zgodnie z poniższym wykazem :
- kontener o pojemności min. 1 m3 ilość min. 2 sztuki na odpady budowlane i rozbiórkowe,
- pojemnik – kontener zamykany od góry o pojemności min. 7 m3 ilość 1 sztuka na odpady zielone
(z oznaczeniem przeznaczenia),
- pojemniki – na odpady niebezpieczne o pojemności max.1,1 m3 ilość 1 sztuka ( do gromadzenia :
środków chemicznych , farb, lakierów oraz akumulatorów),
- pojemnik specjalistyczny na świetlówki ilość 1 sztuka ,
- pojemnik zamykany od góry o pojemności 1,1 m3 na tekstylia ilość 1 sztuka,
- pojemnik zamykane od góry o pojemności 110 litrów w ilości 1 sztuk z przeznaczeniem na zużyte
baterie,
- kontener zamknięty o pojemności min. 7 m3 w ilości 1 sztuka - na popiół .
3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia do PSZOK pojemników czystych. Pojemniki
powinny być czyste zarówno w środku jak i na zewnątrz. Dodatkowo pojemniki powinny posiadać
czytelny opis ich przeznaczenia (właściwy odpad) oraz powinny być estetycznie pomalowane.
4.Wykonawca zobowiązany jest do opróżniania pojemników i kontenerów zlokalizowanych na
terenie PSZOK. Częstotliwość wywozu odpadów z PSZOK będzie ustalona w porozumieniu
z Zamawiającym i wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb jednak nie mniej niż raz na kwartał.
5.Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru odpadów grupy dodatkowej i ich zagospodarowania
poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających, tj. karty przekazania odpadów.
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V. 4. Odpady gromadzone w innych punktach zbierania
1. Odpady zmieszane gromadzone w koszach na odpady, umieszczone przy przystankach
autobusowych zlokalizowanych na terenie Gminy.
2. Przeterminowane leki i chemikalia (kody 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19,
20 01 26, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 31, 20 01 32, 20 01 80, 15 01 10)
oraz baterie mogą być również gromadzone przez mieszkańców w przeznaczonych do tego
celu pojemnikach ustawionych w wyznaczonych miejscach na terenie gminy.
Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb
jednak nie mniej niż – 1 raz na kwartał z 2 punktów zlokalizowanych na terenie gminy .

VI. Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska:
1) Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zgodnie z przepisami

prawa ochrony środowiska oraz przepisami sanitarnymi.
2) Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do szczególnego
porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami
wysypanymi z pojemników, kontenerów i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu.
3) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi
odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in.
ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno - prawnych
związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy
prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
komunalnych.
4) Wykonawcę obowiązuje:

1. zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi
odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości,
2. zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów
komunalnych.
VII . Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem usług
1) Wykonawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji rodzajowej i ilościowej przyjmowanych
odpadów
poprzez
zważenie
na
legalizowanej
wadze
lub
określenie
w inny sposób ilość przyjętych odpadów, a następnie odnotowanie jej w ewidencji.
2) Ewidencję odpadów należy prowadzić z zastosowaniem następujących dokumentów:
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a) kart przekazania odpadów sporządzonych zgodnie z art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 14 grudnia
2012r o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.). Kartę przekazania odpadów sporządza
wykonawca, który przekazuje odpady. Kartę przekazania odpadów sporządza się w 3
egzemplarzach: dla przejmującego odpady, przekazującego i Zamawiającego.
b) Zamawiający dopuszcza sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej odpady
danego rodzaju przekazywane łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego
samego transportującego odpady wykonującego usługę transportu odpadów temu samemu
posiadaczowi odpadów. Zbiorczą kartę przekazania odpadów sporządza się niezwłocznie po
zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.
3) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji
związanej z działalnością objętą zamówieniem, tj :
a) półrocznych sprawozdań o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawierające n/w informacje:

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,

informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji :
- przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
- nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich
zagospodarowania,

liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady
komunalne,

wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne
w sposób niezgodny z Regulaminem,

o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Sprawozdanie Wykonawca zobowiązany jest sporządzić zgodnie z wzorem określonym w
Rozporządzeniu
Ministra
Środowiska
z
dnia
15
maja
2012
r.
w sprawie wzoru sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach
ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r.
poz. 630) – załącznik: sprawozdanie sporządzane przez podmiot odbierający odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości.
Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sprawozdanie, o których mowa powyżej w
formie papierowej i elektronicznej – w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu,
którego dotyczy.
W przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, Wykonawca zobowiązany będzie do
jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 14 dni.
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b) miesięcznych raportów zawierających informacje o:
i. ilości odebranych odpadów zmieszanych [Mg],
ii. ilości odebranych odpadów szkła [Mg],
iii. ilości odebranych odpadów tworzyw sztucznych [Mg],
iv. ilości i rodzaj odpadów odebranych z PSZOK [Mg],
v. wykaz nieruchomości od których zostały odebrane odpady komunalne,
vi. sposobach zagospodarowania w/w odpadów,
Zamawiający wymaga by miesięczne raporty były sporządzone oddzielnie dla odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych:
a) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
b) z punktu selektywnej zbiórki odpadów,
c) odpady gromadzone w innych punktach zbierania.
W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a
także adres nieruchomości.
Raporty
muszą
być
przekazywane
w
formie
elektronicznej
uzgodnionej
z Zamawiającym oraz pisemnie.
Zamawiający udostępni Wykonawcy wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy
Włocławek w pliku Microsoft Execel. ( *.xls) .
Raport miesięczny będzie m.in. podstawą do wystawienia faktury za wykonanie usługi.
4) W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q
ustawy, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje
umożliwiające sporządzenie sprawozdania.
5) Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji
nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów jeśli w trakcie realizacji zamówienia na
Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu
gospodarki odpadami. Wymóg ten dotyczy tylko informacji w posiadaniu, których będzie
Wykonawca a nie Zamawiający.
VIII. Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy odbierającemu odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości:
Wymagania w zakresie transportu odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości:
1) Wymogi dotyczące bazy:




baza magazynowo – transportowa usytuowana na terenie Gminy Włocławek lub w
odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy
baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł
prawny (własność , najem , dzierżawa itp.). Teren bazy musi być zabezpieczony w
sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym,
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miejsce do parkowania pojazdów na bazie powinno być zabezpieczone przed emisją
zanieczyszczeń do gruntu,
na terenie bazy muszą być zabezpieczone miejsca do magazynowania selektywnie
zebranych odpadów komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją
zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników
atmosferycznych,
teren bazy magazynowo – transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub
systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych,
pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach
ustawy Prawo wodne,
baza magazynowo – transportowa musi być wyposażona w: miejsca przeznaczone do
parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadającej
liczbie 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,
na terenie bazy powinny znajdować się także: punkt bieżącej konserwacji i naprawy
pojazdów, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie będą
wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy).
na terenie bazy muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia
odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania,
posiadania narzędzi informatycznych umożliwiających generowanie sprawozdań
zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach((t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) wraz z aktualnymi licencjami na ww.
narzędzia .

2) Wymogi dotyczące pojazdów:
• co najmniej 2 samochody przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych z pojemników o pojemności min 110, 240 i 1100 litrów z funkcją
kompaktującą;
• co najmniej 2 samochody przystosowane do odbioru selektywnie zebranych
odpadów komunalnych z zamontowanym żurawiem z funkcją kompaktującą;
• co najmniej 1 pojazd do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji
kompaktującej,
• co najmniej 1 samochód przystosowany do odbierania odpadów komunalnych z
funkcją mycia pojemników;
• co najmniej 1 pojazd samowyładowczy z zamontowanym żurawiem
przeznaczonym do obsługi pojemników na gruz,
• co najmniej 1 pojazd bramowy przystosowany do opróżniania kontenerów
przeznaczonych do zbierania odpadów w PSZOK.
Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz
danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
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Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem
przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na
odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie
pozycjonowania satelitarnego umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie
i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujniki zapisujące dane o
miejscach wyładunku odpadów umożliwiając weryfikację tych danych przez Zamawiającego.
Pozwoli
to
na
bieżące
śledzenie
pozycji
pojazdów
w
oparciu
o system GSP i komunikowanie się z nimi w dowolnym momencie w celu odczytu ww. danych.
Pamięć danych powinna być przechowywana i możliwa do odczytania przez okres minimum 30
dni. Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia w związku z powyższym powinien
przekazywać co miesiąc Zamawiającemu odwzorowanie przebytej trasy pojazdu i miejsca
wyładunku odpadów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyrywkowej kontroli trasy pojazdu
odbierającego odpady w celu sprawdzenia prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia.
Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po
opróżnieniu pojemników. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów
komunalnych.
Zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy
dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie
zakresu rzeczowego usługi, w ilości co najmniej takiej, jak w złożonej w postępowaniu
przetargowym ofercie.

3) Wymogi dotyczące transportu odpadów:
a) Wykonawca jest zobowiązany do transportowania odebranych odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w sposób, który uniemożliwia zmieszanie selektywnie zebranych
odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi oraz w sposób uniemożliwiający
mieszanie się ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych.
b) Wykonawca jest również zobowiązany do zabezpieczenia przewożonych odpadów komunalnych
przed wysypaniem, rozwiewaniem na drogę.
c) Wykonawca ma obowiązek odbioru i transportu odpadów komunalnych, również
w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z
powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie
przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy.
4) Wymogi dotyczące przekazywania odebranych odpadów komunalnych:
a) Zebrane zmieszane odpady komunalne Wykonawca będzie dostarczał do Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Machnaczu, Gmina Brześć Kujawski.
b) Selektywnie zebrane odpady komunalne Wykonawca winien na bieżąco przekazywać do
instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, uwzględniając hierarchię sposobów
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postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa
w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do najbliższej
położonego miejsca w którym mogą być przetworzone (art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach).
c) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji
przewidzianej do zastępczej obsługi w przypadku awarii Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Machnaczu, Gmina Brześć Kujawski. Zastępcze
instalacje wyznacza uchwała nr XXVI/434/12 Sejmiku Województwa Kujawsko –
Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki
odpadami województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2012 – 2017 z perspektywą na
lata 2018 – 2023”.
Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest do wskazania instalacji do której będzie
przekazywał zmieszane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości z gminy
Włocławek oraz instalacji do której będzie przekazywał odpady opakowaniowe odebrane od
właścicieli nieruchomości z gminy Włocławek.
5) Informacje przekazywane Zamawiającemu:
a) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy, na których powstały odpady nie ujęte w bazie danych u Zamawiającego.
b) W przypadku niedopełnienia przez mieszkańca warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca
odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne.
c) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o
niezgodnym z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Włocławek
gromadzeniu odpadów, w szczególności ich mieszaniu lub przygotowaniu do odbierania w
niewłaściwych pojemnikach.
Informacja powinna zawierać w szczególności:
- adres nieruchomości na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
- zdjęcia w postaci cyfrowej dowodzące, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy. Zdjęcia
muszą zostać tak wykonane by nie budząc wątpliwości pozwalały na przypisywanie pojemników, w
tym worków do konkretnej nieruchomości,
- dane pracowników, którzy stwierdzili fakt niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy,
d) Wykonawca jest zobowiązany przekazać informacje niezwłocznie po zaistniałej sytuacji w
jednej z następujących form: pocztą elektroniczną na adres – : urzad@gmina.wloclawek.pl, pocztą
tradycyjną na adres Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek , bądź faxem –
nr 54 230 53 53
e) Wymagania w zakresie częstotliwości odbierania odpadów – harmonogram:
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odbieranych odpadów z częstotliwością określoną
w zatwierdzonym harmonogramie.
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2) Podstawą opracowania harmonogramu są:
a) powyższy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ oraz do umowy
b) uchwała nr XX/186/13 Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów wraz ze zmianami
c) uchwała nr XX/184/13 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Włocławek wraz ze zmianami
3) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu odbioru odpadów od
właścicieli nieruchomości na cały okres, na który zostanie udzielone zamówienie publiczne oraz
przedstawi go Zamawiającemu do akceptacji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym przed
planowanym terminem odbioru odpadów.
W harmonogramie musi znajdować się:
a) informacja (wytłuszczonym drukiem) o konieczności wystawienia pojemników i worków przed
posesję lub udostępnieniu miejsc, w których znajdują się pojemniki, w dniu odbioru odpadów w
godzinach porannych,
b) wskazanie daty odbioru oraz nazwę ulicy z terenu zabudowy jednorodzinnej i zabudowy
wielorodzinnej, z których będą odbierane odpady komunalne zmieszane, selektywnie zebrane,
c) wskazanie daty odbioru odpadów niebezpiecznych, opon i zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, a także ulic, na których będzie prowadzona mobilna zbiórka 1 raz na rok (teren
sołectw Dąb Polski, Skoki Duże, Kosinowo, Smólnik, Ładne, Mursk, Modzerowo, Józefowo,
Wistka Królewska, Telążna Leśna),
d) Wykonawca przekaże harmonogram właścicielom nieruchomości domków jednorodzinnych i
zarządcom w terminie 3 dni od zaakceptowania go przez Zamawiającego.
4) Wykonawca obowiązany jest w ramach umowy na odbiór odpadów zawartej
z Zamawiającym do dystrybucji również innych dokumentów związanych z Systemem Gospodarki
Odpadami w gminie o ile nie wymagają one potwierdzenia odbioru.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić harmonogram na własnej stronie internetowej
i eksponować go przez cały okres na jaki został przygotowany.
Ponadto,
każda
zmiana
w
harmonogramie
wymaga
pisemnego
uzgodnienia
z Zamawiającym, z wyjątkiem zmian jednorazowych wynikających z nadzwyczajnych sytuacji, np.
powódź, gwałtowne opady śniegu, nieprzejezdna droga, dni ustawowo wolne od pracy.
Zamawiający wymaga by zmiany jednorazowe, o których mowa wyżej były przez Wykonawcę
niezwłocznie zgłoszone tj. w dniu ich wystąpienia.
Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy.
5) Wykonawca nie odbiera odpadów komunalnych z terenu gminy w niedziele oraz dni ustawowo
wolne od pracy. W przypadku, gdy dzień odbioru przypada w dzień ustawowo wolny od pracy,
dniem odbioru odpadów są pierwsze dwa dni robocze następujące po dniu wolnym.
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6) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania, na zgłoszenie Zamawiającego, odpadów
komunalnych poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane
i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru,
a zagraża to bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców.
7) Informowanie mieszkańców o terminach odbioru odpadów komunalnych oraz o zmianach
terminów wywozów wynikających np. z przypadających dni ustawowo wolnych od pracy.
W przypadku, gdy dzień odbioru przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru
odpadów są pierwsze dwa dni robocze następujące po dniu wolnym.

6) inne zobowiązania Wykonawcy
1) Na 30 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy
szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych umową odbioru odpadów oraz miejsc do
gromadzenia odpadów.
2) Wykonawca ma obowiązek, przed pierwszym dniem obowiązywania umowy na odbiór odpadów
zawartej z Zamawiającym, wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne worki i
kontenery do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie oraz pojemniki do gromadzenia
odpadów niesegregowanych.
Na potwierdzenie dostarczenia worków, pojemników i kontenerów Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu potwierdzenia od właścicieli nieruchomości opatrzone datą przekazania i podpisem
właściciela bądź jego przedstawiciela. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskaże on Zamawiającemu te przyczyny na piśmie i
udokumentuje ich zaistnienie. Za dowód mogą być uznane wskazania urządzeń kontrolujących czas i
przebieg tras pojazdów takich jak tachograf czy GPS. Za przyczyny niezależne od Wykonawcy
można będzie uznać w szczególności, co najmniej trzykrotne nie zastanie właściciela nieruchomości
pod wskazanym adresem w odstępach co najmniej 3 dniowych w godzinach 7.00 – 20.00. W trakcie
realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania właścicielom nieruchomości w
miarę potrzeb worki na odpady zbierane selektywnie, w zamian za worki zapełnione, w częstotliwości
zgodnej z częstotliwością odbioru odpadów zbieranych selektywnie. Wykonawca zobowiązany będzie
do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze. Zamawiający
dopuszcza możliwość uczestnictwa swojego przedstawiciela podczas odbioru i ważenia odpadów
(wybiórczo).
3) Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu raz na miesiąc raporty z ilości odebranych
odpadów komunalnych oraz raz na półrocze sprawozdania z ilości odebranych i poddanych
unieszkodliwianiu odpadów zgodnie z Rozporządzeniem 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) Wykonawca zapewni obsługę techniczną i sanitarną pojemników i kontenerów do gromadzenia
odpadów obejmującą ich naprawę, systematyczną konserwację, wymianę uszkodzonych lub
zniszczonych pojemników a także raz w roku czyszczenie pojemników według uzgodnionych
terminów z Zamawiającym.
5) Wykonawca jest zobowiązany do zebrania także odpadów leżących obok altanek śmietnikowych
i pojemników, jeśli jest to wynikiem jego działalności.
6) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru
odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
7) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy
przepisów prawnych, a w szczególności:
a. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami),
b. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2013, poz. 1399 ze zmianami ),
c. uchwały nr XX/184/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu czystości i porządku w Gminie Włocławek ze zmianami.
8) Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Włocławek powinny być
zagospodarowane w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami określoną dyrektywą
Ramową UE 2008/98/WE w sprawie odpadów. Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować
odpady zebrane z terenu gminy Włocławek w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych wskazanej dla obsługi gminy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami
województwa kujawsko-pomorskiego. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia odpadów
na własny koszt do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi w przypadku awarii regionalnej
instalacji.
9) Zgodnie z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Wykonawca zobowiązany
jest do sporządzenia podstawowej charakterystyki odpadów.
10) Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania stosowanie do ilości
odebranych przez Przedsiębiorcę zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt.7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , 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,
uchwałą Nr XXVI/434/12 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 24 września 2012 r. w
sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2012 –
2017 z perspektywą na lata 2018 – 2023”, uchwałą Nr XXVI/435/12 Sejmiku Województwa Kujawsko
– Pomorskiego z 24 września 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa
kujawsko – pomorskiego na lata 2012 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2023” ( Dz. U.
Województwa Kujawsko- Pomorskiego z 2012 r. poz. 2028).
11) System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających na terenach nie
zamieszkałych przez mieszkańców gminy.
12) Wykonanie przez Wykonawcę testu zgodności dla dwóch odpadów zbieranych
w PSZOKU
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Załącznik do SIWZ
..............................................
(pieczątka firmowa Wykonawcy)
OFERTA
z dnia …………………..
Nazwa i adres Wykonawcy
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

telefon ................................ fax ............................... e-mail: ........................@.............................
NIP nr ............................................................... REGON ...........................................................
Osoba/osoby
reprezentujące
Wykonawcę:
............................................................................................................................................................
I.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na „ Odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a także podmiotów władających
nieruchomością z terenu Gminy Włocławek” za wynagrodzenie:

Przedmiot zamówienia publicznego

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Włocławek”

Zamawiający

Gmina Włocławek
adres: Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek

Cena ofertowa ryczałtowa odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Włocławek
na jeden miesiąc:

……………… zł netto/miesiąc
..…………… zł VAT
……………… zł brutto/miesiąc
(słownie:…...................................................
…....................................................... zł brutto)
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Cena ofertowa ryczałtowa odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Włocławek
w ciągu całego okresu umowy, tj. przez 12
miesięcy:

……………… zł netto
..…………… zł VAT
………………….. zł brutto
(słownie:…...................................................
…....................................................... zł brutto)

Wykonawca oświadcza, że wszystkie niezbędne wydatki i koszty związane z realizacją przedmiotu umowy
zostały przez niego uwzględnione w ryczałtowej cenie jednostkowej za jeden miesiąc świadczenia usługi, w
tym uwzględnił również:
 charakterystykę gminy
 ilość odbieranych odpadów w poprzednim roku,
 możliwość wzrostu ilości odbieranych odpadów do 20 % ,
 możliwość wzrostu ilości obsługiwanych nieruchomości oraz tym samym wzrost liczby
mieszkańców do 20 % ,
 częstotliwości i sposobu odbierania odpadów,
 osiągnięcie poziomu recyklingu
 dostarczanie worków,
 wyposażenie w formie nieodpłatnej dzierżawy na czas trwania umowy właścicieli
nieruchomości w pojemniki

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do kalkulacji szczegółowej Wykonawcy
uzasadniającej proponowana cenę ryczałtową.
II.
Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku

Zobowiązujemy się wyposażyć nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne
w pojemniki najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 roku.
III.
Oświadczam, że przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy
na warunkach określonych w SIWZ, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
IV.
Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Wadium

w

wysokości

V.
…………………………….

złotych

zostało

złożone

w

formie:

.............................................................................................................................................................
VI.
1. Ofertę niniejszą składamy na ......................... kolejno ponumerowanych kartkach.
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty i oświadczenia :
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1…………………………………
2…………………………………
3………………………………….
4………………………………….
5…………………………………….
6…………………………………..
7……………………………………..
8………………………………………….
9………………………………………..
10………………………………………
itd………..

VII.
1. Oświadczamy, że:
1.1. akceptujemy określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin realizacji
zamówienia;
1.2. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, projektem umowy i
akceptujemy je bez zastrzeżeń;
1.3. uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert;
1.4. informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez
Zamawiającego;
1.5.Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe ( za składanie nieprawdziwych
informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK.)
1.6. Oświadczamy, że:
a) przedmiot zamówienia zrealizuję sam/część zamówienia powierzę podwykonawcom
(Niepotrzebne skreślić. W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców
należy wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
b) wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI pkt 1
SIWZ będę/ nie będę podlegał na zasobach innych podmiotów (Niepotrzebne skreślić.
W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część
zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
7. Deklarujemy :
Wpłacenie, przy podpisaniu umowy, wymaganej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania
umowy formie ( należy wpisać jedną z niżej podanych form) ………………………......
- w pieniądzu : na konto Zamawiającego : KDBS 79 9550 0003 2001 0070 0711 0018
• poręczeniach bankowych,
• gwarancjach bankowych,
• gwarancjach ubezpieczeniowych.
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zm.).
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Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na nasze konto:
………………………………………………………………………………………………
8. Oferta wspólna ( jeśli dotyczy)
Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę:
Nazwisko i imię…………………………………………………………………………………
Stanowisko…………………………………………………………………………………
Telefon……………………………………Fax……………………………………………
Zakres umocowania………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
...........................................................
(miejscowość, data)
.............................................
(pieczątki imienne i podpisy )
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Załącznik do SIWZ

- wzór umowy-

Umowa Nr …
zawarta w dniu ……. 2015 roku we Włocławku pomiędzy:
Gminą Włocławek, reprezentowaną przez :
Panią Ewę Braszkiewicz - Wójta Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Anety Kaczmarek
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
a

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
Niniejsza umowa została zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o którym mowa w art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym Zamawiający powierza, a
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy pn.: „Odbieranie i
zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a także
podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy Włocławek.”
2. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w Opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz do niniejszej umowy.
§ 2.
Termin
1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy od 1 stycznia 2016 r. do
31 grudnia 2016 r., z tym że wyposażenie nieruchomości w pojemniki nastąpi najpóźniej do
dnia 31 grudnia 2015 r.
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2. Strony ustalają, że raport miesięczny za usługę objętą przedmiotem niniejszej umowy za
miesiąc grudzień 2016 r. oraz sprawozdanie półroczne za II półrocze 2016 r. zostaną przez
Wykonawcę przekazane w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r.
§ 3.
Obowiązki Wykonawcy
1.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności wymaganej od osoby
zajmującej się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w sposób
profesjonalny.
2.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich obowiązków opisanych w Opisie
przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do umowy.
3.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób
trzecich, za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji umowy, niedbalstwa lub działania
niezgodnego z umową i przepisami obowiązującymi w zakresie przedmiotu zamówienia.
4.
Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 350.000,00 zł. przez cały
okres realizacji umowy.
Jeżeli w trakcie realizacji umowy polisa traci ważność, to Wykonawca na 2 dni robocze przed
upływem jej ważności zobowiązany jest dostarczyć nowy dokument – pod rygorem rozwiązania
przez Zamawiającego umowy bez wypowiedzenia i żądania zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej określonej w § 12 ust. 5.
5.
W przypadku, gdy wpisy do rejestrów lub zezwolenia utracą moc w trakcie
obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania nowych wpisów lub
zezwoleń oraz przekazania kopii tych dokumentów Zamawiającemu w terminie 21 dni od dnia
wygaśnięcia wpisu bądź zezwolenia, pod rygorem odstąpienia od umowy.
6.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych
w związku z realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych.
7. Wykonawca obowiązany jest do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania stosowanie do ilości odebranych przez
Przedsiębiorcę zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm. ), 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, uchwałą Nr XXVI/434/12 Sejmiku Województwa Kujawsko –
Pomorskiego z 24 września 2012 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami województwa
kujawsko – pomorskiego na lata 2012 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2023”, uchwałą Nr
XXVI/435/12 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 24 września 2012 r. w sprawie
wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2012 – 2017 z
perspektywą na lata 2018 – 2023” ( Dz. U. Województwa Kujawsko- Pomorskiego z 2012 roku , poz.
2028).
§4
Ochrona danych osobowych
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1.

2.
3.

4.
5.

Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych
zgodnie z obowiązującymi w trakcie trwania umowy przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z
przepisami o których mowa w ust. 1.
Wykonawca oświadcza, że systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych
osobowych spełniają wymogi określone w ustawie o ochronie danych osobowych oraz
rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.
Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu
realizacji umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego o
stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w
wyniku realizacji umowy.
§ 5.
Zmiana postanowień zawartych w niniejszej umowie
1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje
możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w
zakresie:
1) zmiany wysokości opłat wynikających ze zmiany przepisów prawa mających wpływ na
koszty świadczenia usługi,
2) innych zmian prawa powszechnie obowiązującego wpływających na zasady odbierania i
zagospodarowania odpadów,
3) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku wprowadzenia ustawowej zmiany
stawki podatku VAT,
4) wprowadzenia zmian w stosunku do opisu przedmiotu umowy (zał. nr 1) w zakresie
wykonania prac w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji przedmiotu
umowy,
5) zmian wynikających ze zmian prawnych i organizacyjnych Wykonawcy.
2.
W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w ust. 1 pkt. od 1 do 4 Zamawiający
dopuszcza możliwość ewentualnego zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o
kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost / zmniejszenie kosztów świadczenia
usługi.
3.
Wszelkie zmiany w umowie będą dokonywane w formie aneksu.
§6
Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Sprawdzenie i zatwierdzenie opracowanego Przez Wykonawcę harmonogramu odbierania
odpadów.
2. Przekazanie Wykonawcy wykazu nieruchomości zamieszkałych oraz liczbę właścicieli
nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów komunalnych.
3. Przekazywanie informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy, w szczególności
informowania o zmianach w liczbie i lokalizacji nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania
odpadów.
4. Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.
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§ 7.
Wynagrodzenie
Za wykonanie usług będących przedmiotem niniejszej umowy określonych w § 1
Wykonawcy przysługuje:
1) miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe ustalone zgodnie z ofertą przetargową w wysokości
… zł. brutto (słownie: ….
).
2) całkowite wynagrodzenie za cały okres wykonywania przedmiotu umowy (12 miesięcy)
zgodnie z ofertą przetargową wynosi ……………………..zł brutto (słownie: …………….)
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie podlega zmianie w trakcie trwania umowy poza
sytuacjami wymienionymi w § 5.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje podatek VAT.
4. Wypłata wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę przelewem w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiającego na konto Wykonawcy
5. Za termin wypłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego
poleceniem przelewu wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.
6. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.
7. Zamawiający nie udziela przedpłat na poczet realizacji przedmiotu zamówienia.
1.

§ 8.
Rozliczenia i płatności
1. Wynagrodzenie miesięczne składać się będzie z poniższych elementów:
A. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz
B. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych
– w cenie ryczałtowej określonej w § 7 ust. 1 umowy.
2. Podstawą wystawienia faktury i załącznikami do faktury są następujące dokumenty:
2.1.Protokół z wykonania usługi w zakresie:
a) odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej,
b) odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych z punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych;
2.2. Raporty miesięczne zawierające dane wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia;
2.3. Karta przekazania odpadów;
2.4. dokumenty potwierdzające odbiór worków od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
3. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonych faktur płatna będzie przelewem na konto
…..
Nr ….
§ 9.
Przedstawiciele stron
1. Wykonawca wyznacza koordynatora realizacji przedmiotu umowy, który będzie odpowiadał
za nadzorowanie wykonania umowy ze strony Wykonawcy: ….
2. Zamawiający powołuje swoich przedstawicieli w osobach: Anety Kaczmarek – p.o.

57

Kierownika Referatu Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz Katarzyny
Knasiak.
3. Przedstawiciele Zamawiającego uprawnieni są do kontroli wykonanych prac, do wydawania
Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością usług, które są niezbędne do
prawidłowego oraz z zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.
4. Zmiana osób – przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego nie powoduje zmiany niniejszej
umowy. O zmianie tych osób Strony będą informować się pisemnie nie później niż w trzecim
dniu roboczym od dnia, w którym nastąpiła zmiana.
§ 10.
Sprawozdania, raporty i informacje
1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu
dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem tj.:
a) kart przekazania odpadów sporządzonych zgodnie z art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Kartę przekazania odpadów sporządza
Wykonawca, który przekazuje odpady. Kartę przekazania odpadów sporządza się w 3
egzemplarzach : dla przejmującego odpady, przekazującego i Zamawiającego,
b) półrocznych sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, zawierające następujące informacje:
1) 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;
2) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
- przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
- nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich
zagospodarowania;
3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;
4) wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób
niezgodny z regulaminem;
5) informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania.
Sprawozdanie Wykonawca zobowiązany jest sporządzić zgodnie z wzorem określonym w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie wzoru sprawozdań o
odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z
zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630) – załącznik:
sprawozdanie sporządzane przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości.
Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sprawozdanie, o którym mowa powyżej w formie
papierowej i elektronicznej – w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego
dotyczy.
W przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, Wykonawca zobowiązany będzie
do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 14 dni.
c) miesięcznych raportów zawierających informacje o:
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ilości odebranych odpadów zmieszanych [Mg],
ilości odebranych odpadów szkła [Mg],
ilości odebranych odpadów tworzyw sztucznych [Mg],
ilości odebranych odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego
sprzętu elektrycznego oraz zużytych opon itp. [Mg],
v.
ilości odebranego popiołu [Mg],
vi.
wykaz nieruchomości od których zostały odebrane odpady komunalne,
vii.
sposobach zagospodarowania w/w odpadów,
Zamawiający wymaga by miesięczne raporty były sporządzone oddzielnie dla odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych:

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej
i wielorodzinnej

z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
i.
ii.
iii.
iv.

2. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego drogą elektroniczną
i pocztą o:
a) niezgodnym z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Włocławek
gromadzeniu odpadów, w szczególności ich mieszaniu lub przygotowaniu do odbierania
w niewłaściwych pojemnikach. Informacja powinna zawierać w szczególności:
1.
adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Włocławek,
2.
zdjęcia w postaci cyfrowej dowodzące, że odpady gromadzone są w sposób
niewłaściwy ( zdjęcia muszą zostać tak wykonane by nie budząc wątpliwości pozwalały
na przypisywanie pojemników) lub nagrania wideo,
3.
dane pracowników, którzy stwierdzili fakt niezgodny z Regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Włocławek.
b) danych dotyczących adresów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na
których powstały odpady, a nie ujętych w bazie danych prowadzonej przez
Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany przekazać informacje niezwłocznie po zaistnieniu opisanej
sytuacji w jednej z następujących form: pocztą elektroniczną na adres –
urząd@gmina.wloclawek.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Włocławek,
bądź faxem – nr 54 230 53 53.
§ 11.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - Wykonawca składa zabezpieczenie
w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 7 ust.1 pkt.2 umowy tj. kwotę ……
złotych, w formie ….. .
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym, zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie
Zamawiającego.
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5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
§ 12.
Kary umowne
1. Za każdorazowe stwierdzenie odstępstw od wymagań w wykonaniu przedmiotu umowy
określonego w Opisie przedmiotu zamówienia i w harmonogramie odbierania odpadów,
Zamawiający może naliczyć kary umowne Wykonawcy w następujących przypadkach i
wysokościach:
a) 1 % wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy za każdy
dzień opóźnienia po 31 grudnia 2015 r. w wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady
komunalne;
b) 0,2 % wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy za każdy
dzień nie opróżniania pojemników w terminie określonym w harmonogramie,
c) 20 zł. za każde niedostarczenie pojemników, worków dla każdej nieruchomości - kara
będzie naliczana jako iloczyn kwoty 20 zł. oraz ilości nieruchomości nie wyposażonych w
pojemniki, worki;
d) 40 zł. za każdorazowe nie wykonanie lub nienależyte wykonanie sprzątnięcia wokół
pojemników w chwili ich opróżnienia - kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 40 zł. i
ilości nieruchomości, na których nie wykonano lub nienależycie wykonano usługę sprzątnięcia
wokół pojemników.
2. W przypadku, gdy Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż niedopełnienie obowiązków
nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wówczas kary nie będą naliczone.
3. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do prac w terminie jednego dnia od terminu
określonego w harmonogramie odbioru odpadów Zamawiający ma prawo zlecenia wykonania
prac innej firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę w formie potrącenia z należnego
wynagrodzenia z tytułu wykonania niniejszej umowy.
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z bieżącego
wynagrodzenia Wykonawcy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 %
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 pkt 2 niniejszej
umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10%
całkowitego
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy.
7. W przypadku bezzasadnego odstąpienia od umowy jednej ze stron – strona odstępująca zapłaci
karę umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w
§ 7 ust. 1 pkt 2 umowy.
8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 9x ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, Wykonawcy grożą następujące kary pieniężne :
a) na podstawie art. 9x ust.1 wymienionej ustawy, gdy Wykonawca:
• odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności
regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach - podlega karze pieniężnej w wysokości 5 000 zł za pierwszy
miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru oraz 10 000 zł
za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do
rejestru,
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•

miesza selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami
komunalnymi lub selektywnie zebrane odpady różnych rodzajów ze sobą - podlega
karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł. do 50 000 zł.
• nie przekazuje odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów
komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych albo w przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach do instalacji przewidzianych do
zastępczej obsługi tego regionu - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł. do
2 000zł. za pierwszy ujawniony przypadek,
• przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n ustawy - podlega
karze pieniężnej w wysokości od 200 do 500 zł., jeżeli sprawozdanie zostanie
uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania,
o którym mowa w art. 9p ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od
500 zł. do 5 000 zł.
• przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n ustawy - podlega
karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia;
b) na podstawie art. 9x ust. 2 wymienionej ustawy Wykonawca, który nie wykonuje
obowiązku osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez
siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania - podlega karze pieniężnej, obliczonej zgodnie
z art. 9x ust. 3 wymienionej ustawy.
9. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 8 lit. a) i b) nakładane będą na Wykonawcę zgodnie
z przepisami art. 9zb wymienionej ustawy, w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez
Wójta Gminy Włocławek jako organu właściwego ze względu na miejsce wpisania
przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej.
§ 13
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli
1)
zaistnieją przesłanki określone w art. 145 Ustawy prawo zamówień publicznych;
2)
zostanie ogłoszona upadłość, rozwiązanie lub zaprzestanie działalności firmy Wykonawcy,
odstąpienie może nastąpić od dnia powzięcia takiej informacji;
3)

zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

4)
Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi w terminie bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, odstąpienie może
nastąpić po upływie 3 dni od przesłania wezwania;
5)
Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy, odstąpienie
może nastąpić w terminie do 5 dni roboczych od powzięcia takiej informacji i uzyskania
wyjaśnień ze strony Wykonawcy;
6)
Wykonawca nie zapewnia właściwej jakości świadczonych usług zgodnie z zapisami
niniejszej umowy i załącznika nr 1 - opis przedmiotu zamówienia, pomimo złożonego na piśmie
wezwania Zamawiającego do poprawy, odstąpienie może nastąpić po upływie 3 dni roboczych od
przesłania wezwania,
7)
Wykonawca pomimo wezwania nie wyposaży nieruchomości, z których odbierane są
odpady komunalne w pojemniki na odpady w terminie 14 dni od dnia wezwania.
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2. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera
uzasadnienie.
3. Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada
Wykonawca, zobowiązany jest do dokonania odbioru przerwanej usługi i zapłaty
wynagrodzenia za zakres usług, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
§ 14.
Kontrola wykonania umowy
1. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli umowy w zakresie stanowiącym
przedmiot umowy.
1) Kontrole mogą być dokonywane siłami własnymi Zamawiającego lub poprzez zewnętrzną
firmę audytorską uzgodnioną przez obydwie strony umowy.
2) Kontrole będą przeprowadzone w obecności Wykonawcy, w terminie określonym przez
Zamawiającego.
2. Z każdej kontroli zostanie spisany protokół, do którego dołączona zostanie dokumentacja
fotograficzna. Protokół winien być podpisany przez obie strony umowy.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający
wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie nieprawidłowości. Brak usunięcia nieprawidłowości
w wyznaczonym terminie upoważnia Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary umownej,
o której mowa w § 12 ust. 1 lit. a
4. W przypadku wystąpienia czynników niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających
wykonanie usługi, np.: zastawienie dojazdu do pojemników, brak odśnieżenia dróg dojazdowych
w okresie zimy, przypadające w dzień wywozu święta itp., Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności za przesunięcie terminu odbioru odpadów z pojemników i nie stanowi to
podstawy do naliczenia kar umownych.
§ 15
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w treści umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów prawnych związanych z
przedmiotem zamówienia.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy
pisemnej zaakceptowanej przez obie strony.
3. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają
rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych rzeczowo dla Zamawiającego.
§ 16
1. Integralną częścią umowy jest:
- opis przedmiotu zamówienia,
- harmonogram odbierania odpadów,
- oferta,
- wykaz nieruchomości zamieszkałych, wraz z adresami i liczbą osób zamieszkujących daną
nieruchomość,
- wzór protokołu wykonania usługi.
2. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Zamawiający:

Wykonawca:
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Załącznik do umowy

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG
do umowy nr ….. z dnia …..

2016 roku

z wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
od właścicieli
nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy Włocławek.
na których zamieszkują mieszkańcy, za okres
…..........................................................................................................................................................
Zamawiający: Gmina Włocławek – Urząd Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7
87 -800 Włocławek
Wykonawca:
…..........................................................................................................................................
Przedstawiciele Zamawiającego:

Komisja w składzie:
Przedstawiciele Wykonawcy:

1. ......................................................

1. .....................................................

2. ......................................................

2. .....................................................

Zwięzły opis zakresu wykonywanych usług (wypełnia Wykonawca):
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
Uwagi do wykonywanych usług (ze strony Wykonawcy):
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
Uwagi do wykonywanych usług (ze strony Zamawiającego):
…..........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
Wnioski:
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
Jakość wykonanych prac ocenia się jako: ...........................................................................................
Prace wykonano zgodnie / niezgodnie z Umową z dnia …...................... ........................................
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Prace przyjęto / nie przyjęto, na skutek:
UWAGI:
..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....
Podpisy Komisji:
1. .....................................................

1. .....................................................

2. .....................................................

2. .....................................................
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Załącznik do SIWZ

Oświadczenie
o spełnianiu warunków, wymienionych w treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy ......................................................................................................,
Adres Wykonawcy ........................................................................................................,
Numer telefonu .............................................................................................................,
Numer teleksu/fax ........................................................................................................ .
Niniejszym, zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz.907 ze zmianami ) oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki
udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Podpisano

...................................................................
( upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)
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Załącznik do SIWZ
pieczęć firmowa Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................................
Adres Wykonawcy .............................................................................................................................
OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA
Oświadczam / oświadczamy*, że podlegamy / nie podlegamy* wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 2 i 2a ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013,poz. 907
ze zm.), który stanowi iż:
„Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) (uchylony);
1a) (uchylony);
2) 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;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
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osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769)
- przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowoakcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza
lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w
art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z
wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba
że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do
wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w
terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
2a. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności,
gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie
wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych,
jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z
postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne,
organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków
zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych
lub zobowiązał się do ich naprawienia.”
Podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

Data…………………………………………………..
* niepotrzebne skreślić
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......................................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
WYKAZ USŁUG
Wykonawca winien wykazać się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch usług
odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, tj.: łącznie:
1. odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z terenu gminy lub miasta i gminy, w której
zamieszkuje minimum 6 tys. mieszkańców o łącznej wadze minimum 450 Mg/rok,
zebranych w okresie nieprzerwalnych 12 miesięcy, ze wskazaniem Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub instalacji zastępczej, do której zostały przekazane
oraz
2. odbiór odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy lub
miasta i gminy, w której zamieszkuje minimum 6 tys. mieszkańców, wraz z wyposażeniem
punktu w pojemniki do gromadzenia odpadów oraz na odbiorze minimum 300 Mg/rok
odpadów, zebranych w okresie nieprzerwalnych 12 miesięcy ze wskazaniem instalacji do
której zostały przekazane oraz
3. odbiór odpadów z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i punktów gniazdowych na
terenie gminy lub miasta i gminy, w której zamieszkuje minimum 6 tys. mieszkańców o
łącznej ilości min. 200 Mg/rok, zebranych w okresie nieprzerwalnych 12 miesięcy ze
wskazaniem instalacji do której zostały przekazane.

Lp.

Nazwa i adres
Zamawiającego

Nazwa
Zamówienia

Rodzaj i ilość odbieranych
odpadów w podziale:
- od właścicieli nieruchomości,
- z PSZOK i punktów
gniazdowych (ilość punktów) w
okresie nieprzerwalnych 12
miesięcy,
- ilość mieszkańców
zamieszkujących gminę lub
miasto i gminę w których
wykonywana była usługa, łączna
waga odpadów

Wskazanie Regionalnej
Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych lub
instalacji do której odpady
opakowaniowe zostały
przekazane

Wartość
brutto
zamówienia

Termin realizacji
zamówienia

wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami są:
 poświadczenie, 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;
 oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
……………………………….
Miejscowość/data
........................................................
/podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy/
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..............................................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
WYKAZ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ

Lp.

Nazwa narzędzi i urządzeń
technicznych

1.

samochód
przystosowany
do
odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych
z
funkcją
kompaktującą – min. 2

2.

3.

4.

Opis, (nazwa, marka, nr
rejestracyjny pojazdu,
nazwa pojazdu, nazwa
zainstalowanego systemu
do monitoringu)

Norma emisji
spalin

Liczba sztuk

PODSTAWA DO
DYSPONOWANIA
ZASOBAMI
(wskazanie np.
własność wykonawcy,
umowa najmu,
zobowiązanie podmiotu
trzeciego itp.)

co najmniej 1 samochód przystosowany
do odbierania odpadów komunalnych z
funkcją mycia pojemników funkcją
kompaktującą
co
najmniej
1
samochód
przystosowany
do
odbioru
selektywnie zebranych odpadów
komunalnych, z zamontowanym
żurawiem i funkcją kompaktującą
co najmniej 1 pojazd bramowy
przystosowany
do
opróżnienia
kontenerów KP7, przeznaczonych do
obsługi PSZOK na terenie Gminy
Włocławek.

OŚWIADCZENIA:
1.

2.
3.

Oświadczam,
że
dysponuję
na
terenie
bazy
magazynowo-transportowej
urządzeniami do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed transportem do miejsc
przetwarzania;
Dysponuję bazą magazynowo-transportową usytuowaną w gminie, z terenu której odbierane będą
odpady – lokalizacja w miejscowości …………..……………………….*;
Dysponuję bazą magazynowo-transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od
granicy tej gminy – lokalizacja w miejscowości ………………………….…….. *.

(*)Uwaga: należy pozostawić właściwą opcję zapisaną w pkt. 2 lub pkt. 3.
………………………………
Miejscowość/data

.........................................................
/podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy/
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Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.:

„ Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli
nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy Włocławek”
zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami )

1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50, poz. 331; z późn. zm.)
Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1
2
3
…..

................................
Pieczęć Wykonawcy

...........................
Data

Podpisy osób uprawnionych do składania

...................................................................
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

...............................

..........................

Pieczęć Wykonawcy

Data

...................................................................
- należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2

Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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Oświadczenie Wykonawcy
z art. 36b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r poz. 907 ze zmianami)
Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację zadania pn.:
„ Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli
nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy Włocławek”
jako upoważniony przedstawiciel
firmy.......................................................................................................................................................
.....................................................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że zamierzamy/ nie zamierzamy*
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
WYKAZ PRAC PRZEWIDZIANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO WYKONANIA
ZAMÓWIENIA PRZEZ PODWYKONAWCĘ
Lp.

*

Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez
podwykonawcę

niepotrzebne skreślić

…………………...
miejscowość, data

.............................................................
podpis/y osób/y upoważnionej/ych do
reprezentowania firmy

71

