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Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r., Dz. U. 
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wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Prawa zamówień publicznych. (tj. 200.000,00 Euro) 
 
Ilekroć w SIWZ jest mowa o: 
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publicznych (tekst jednolity z 2010r., Dz. U. Nr 113, poz. 759). 



                                                                                       

 
 

3 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Wójt Gminy Skórzec 
ul. Siedlecka 3 
08-114  Skórzec 
Tel. 25-631-28-61 
Fax: 25-631-28-91 
Strona internetowa: http://www.skorzec.eu    (zakładka „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE”) 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli z  

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Skórzec w sposób zapewniający osiągnięcie 
odpowiednich  poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 319), a także zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, 
przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie 
uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z 
uwzględnieniem lat 2018-2023 z późn. zm.  

 

Szczegółowy wykaz miejscowości stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.  
 
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):  
90500000-2        Usługi związane z odpadami  komunalnymi 
 

90511000-2       Usługi wywozu odpadów 
90512000-9       Usługi transportu odpadów 
90513100-7       Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 
90533000-2       Usługi gospodarki odpadami 
 
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Skórzec. 
Charakterystyka Gminy Skórzec: 
Powierzchnia gminy – 11 902 ha. 
Liczba mieszkańców gminy – 7.685 osób 
Szacunkowa liczba nieruchomości, z których będą odbierane i zagospodarowane odpady komunalne – 
2.175 nieruchomości. 

      
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

3.1. Przedmiotem  zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Skórzec w sposób zapewniający osiągnięcie 
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 319) a także zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, 
przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie 
uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z 
uwzględnieniem lat 2018-2023 z późn. zm.. 

       Szczegółowy wykaz miejscowości stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ. 
 
 3.2.Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór z przed posesji indywidualnie od każdego gospodarstwa 

domowego całej masy odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i gromadzonych w sposób 
selektywny, bez względu na warunki atmosferyczne, transport i unieszkodliwianie odpadów w  
instalacjach, zgodnie z art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach i Uchwałą Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22.10.2012r. w sprawie Planu 
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Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z późniejszymi 
zmianami. 
 

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania, przeznaczone do 
składowania, należy przekazać do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z  
wyżej wymienioną Uchwałą oraz zmianami Uchwały. 

  
 4. Zakres rzeczowy  przedmiotu zamówienia obejmuje: 
  1) Wykonawca zobowiązany jest bez względu na warunki atmosferyczne do odbioru i zagospodarowania 

każdej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości – gromadzonych w 
sposób opisany w załączniku nr 11 do SIWZ – Jak prawidłowo segregować odpady – Gmina Skórzec. 

       Szacunkowa liczba nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne w Gminie Skórzec 
wynosi 2.175  nieruchomości. 

 2) Worki o pojemności min. 110 l z folii LDPE - grubość min. 60 mikronów na: odpady komunalne 
(zmieszane), odpady segregowane   dla poszczególnych posesji bezpłatnie zapewnia Wykonawca. 

        

      Komplet worków składa się z 6 sztuk z podziałem na frakcje: 
 

      - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – worki czarne 
      - papier   - worki  niebieskie 
      - szkło i opakowania wielomateriałowe – worki zielone  
      - tworzywa sztuczne – worki żółte  
      - odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady 

zielone- worki brązowe 
      - metale – worki różowe 
 

       Na terenie gminy około 70% gospodarstw domowych posiada pojemniki o poj. 120 l na odpady  
komunalne (zmieszane). W przypadku zgłoszenia przez gospodarstwo domowe zapotrzebowania na 
pojemniki na odpady komunalne (zmieszane) i odpady ulegające biodegradacji o poj. 120 l oraz 
zgłoszenia zapotrzebowania na pojemniki na odpady zbierane w sposób selektywny (wskazane jak 
wyżej) koszt zakupu lub najmu pokrywa właściciel nieruchomości. 

 3) Wykonawca do dnia  30 czerwca  2013 roku wyposaży właścicieli nieruchomości wskazanych przez 
Zamawiającego w worki z folii LDPE – grubość min. 60 mikronów o poj. min. 110 l w szacowanej ilości ok. 
2186 kompletów  przeznaczonych  na gromadzenie odpadów tj: odpady  komunalne (zmieszane), odpady 
segregowane oraz odpady ulegające biodegradacji. Komplet worków składa się z 6 sztuk z podziałem 
wyszczególnionym w załączniku do SIWZ : „Jak prawidłowo segregować – Gmina Skórzec”. 

      Wraz z workami Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości szczegółowy harmonogram odbioru 
odpadów zaakceptowany przez Zamawiającego. 

  4) Worki/pojemniki powinny być w kolorach wskazanych w SIWZ. Sposób segregacji oraz oznaczone 
informacją o rodzaju gromadzonych w nich odpadach, nazwą, adresem, numerem  telefonu Wykonawcy. 

  5) Worki należy przekazywać na bieżąco właścicielowi nieruchomości w systemie: za każdy odebrany 
napełniony worek danej frakcji odpadów Wykonawca na posesji pozostawia worek pusty. 

  6) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałych – 
odpady komunalne z częstotliwością zawartą w załączniku nr 10 do SIWZ – Harmonogram odbioru 
odpadów. 

    Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do harmonogramu odbioru odpadów, po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. 

  7) Wykonawca w dniu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ma obowiązek 
sprawdzić przyjmowane odpady pod kątem selektywnej zbiórki, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej 
segregacji Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego. 

     Wykonawca przed zakwalifikowaniem odpadów segregowanych do zmieszanych, wynikającym z 
niedopełnienia przez mieszkańców obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
sporządza na tę okoliczność dokumentację identyfikującą właściciela nieruchomości (notatkę, 
oświadczenie, zdjęcia), umożliwiającą wydanie przez Zamawiającego decyzji administracyjnej 
naliczającej zmianę wysokości opłaty.   

  8) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji nieruchomości, z których zostały odebrane 
zmieszane i selektywnie zebrane frakcje odpadów. 

 9) Obowiązkiem Wykonawcy będzie wyposażyć  wskazany przez Zamawiającego punkt selektywnej zbiórki 
(szacuje się utworzenie 1  punktu)  w specjalnie oznakowane  kontenery  - co najmniej  2  kontenery o 
poj. 7 m3 przeznaczone do zbierania  odpadów  takich jak:  chemikalia;   odpady  budowlane i 
rozbiórkowe  oraz opróżniać je po ich wypełnieniu w najbliższym terminie odbioru odpadów komunalnych 
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w danej miejscowości. Nadzór nad stanem zapełnienia kontenera będzie sprawował Zamawiający. W 
przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia liczby kontenerów, Wykonawca będzie zobowiązany je 
zapewnić. Kontenery stanowią własność Wykonawcy. 

10) Odbiór odpadów wielkogabarytowych  z wyjątkiem zużytego  sprzęt u elektrycznego i elektronicznego 
odbywać się będzie poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi 
nieruchomościami w terminach ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą - 2 razy w roku. 
Zamawiający zakłada 4 dni roboczych. 

      O terminie odbioru odpadów mieszkańcy gminy zostaną powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty.  
11) Za szkody majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane odbiorem odpadów  

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
 12) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz 

odpadów zebranych w sposób selektywny do instalacji, zgodnie z art. 9e ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i Uchwałą Nr 212/12 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 22.10.2012r. w sprawie Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-
2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 ze zmianami. 

13) Ze względu na to, że odbiór i transport odpadów odbywać się będzie z posesji zlokalizowanych w 
zabudowie kolonijnej, w znacznej odległości od dróg publicznych, koniecznym będzie dostosowanie 
pojazdów do warunków terenowych. Kalkulując tabor samochodowy przeznaczony do wykonywania 
usługi odbioru i zagospodarowania należy uwzględnić powyższe warunki. 

  
5. Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie: 
Szacunkowa liczba nieruchomości (gospodarstw domowych) – 2.175. 
W trakcie zamówienia przewiduje się wzrost liczby gospodarstw domowych oraz liczby mieszkańców o 5%. 
Liczba worków do gromadzenia odpadów pozostałych i worków do selektywnej zbiórki odpadów rocznie 
wynosi: ok. 100 000 sztuk. 
Ponadto Zamawiający wymaga zabezpieczenia worków w poszczególnych kolorach w ilości 20% 
podstawowego zamówienia, które zostanie zdeponowane w siedzibie Zamawiającego. 
Ilość wytworzonych odpadów na terenie gminy Skórzec nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości 
są szacunkowe i mogą ulec  zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając 
ilość odpadów wytworzonych przez gospodarstwa domowe.  
Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do zbiórki i transportu wynosi: Odpady zmieszane –                    
230,5  Mg/12 miesięcy; odpady segregowane 538 Mg/12 miesięcy, Meble i odpady wielkogabarytowe                 
10 Mg/12 miesięcy; Odpady budowlane i rozbiórkowe 30 Mg/12 miesięcy; Chemikalia 0,1 Mg/12 miesięcy. 
 
Niniejsze postępowanie nie dotyczy  odbierania i zagospodarowania odpadów takich jak: zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny (elektrośmieci) i baterii.  
 
6. Wykonawca zobowiązany jest: 
1) posiadać co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zbieranych odpadów 
komunalnych, a także co najmniej jeden  pojazd  do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, 

2) trwale i czytelnie oznakować pojazdy, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i 
numerem telefonu przedmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 

3) posiadać na terenie bazy magazynowo-transportowej urządzenia do selektywnego gromadzenia  
odpadów komunalnych  przed ich transportem do miejsc przetwarzania 

3) dysponować specjalnie oznakowanymi pojemnikami/kontenerami przeznaczonymi do zbierania  odpadów, 
celem wyposażenia  punku selektywnej zbiórki -co najmniej  2  kontenery o poj. 7 m3. 

4) zapewnić aby pojazdy były zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadały aktualne badania 
techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

5) zapewnić, aby konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych 
odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, 

6) zabezpieczyć pojazdy i urządzenia przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, 
podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu, 

7) dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenia do ważenia odpadów komunalnych. 
8) Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela  nieruchomości obowiązki w 

zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku jego niedopełnienia Wykonawca 
zobowiązany jest przyjąć odebrane odpady komunalne jako zmieszane odpady komunalne oraz 
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną(poczta e-mail) powiadomić o tym Zamawiającego, 
niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni. 
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9) zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych (segregowanych) ze 
zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 
gminy, 

10) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu kwartalnych sprawozdań, zgodnych z 
art. 9n ust.1-3 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 
2012 r. poz. 391 ze zm.). 

11) w przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami 
Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy 
Wykonawcy z naliczeniem kary umownej, 

12) Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122). 

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
- termin rozpoczęcia:  od 01.07.2013r. 
- termin zakończenia:  do 30.06.2014 r.  
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW   
 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w 
art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, dotyczące: 

 
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 
Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: 
a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Skórzec na odbiór 

odpadów objętych przedmiotem zamówienia. 
 

Spełnianie warunku Zamawiający oceni na podstawie prowadzonego przez siebie rejestru, według stanu na 
dzień otwarcia ofert. 
 
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że  w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub należycie wykonuje przynajmniej 2 usługi w zakresie 
odbioru odpadów komunalnych o wielkości nie mniejszej niż 400 Mg/rok (gospodarstwa domowe, podmioty 
gospodarcze itp.). 
Doświadczenie Wykonawcy, powinno być potwierdzone dowodami, z których wynika odpowiednio, że usługi 
te zostały wykonane lub są wykonywane należycie 
 
1.3a) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 
-  Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie  
 
1.3b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 
Zamawiający uzna, że warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym został spełniony, 
jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował: 
a) co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 
b) co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów, 
c) co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej 
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1.4 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 
Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie  
 
1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej  
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 
 Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli 
wykaże, że: 
   - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                                   

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000  zł. 
 
2.Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o 

których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których 
mowa w art. 24 ust. 1. 

 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie  
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych 
w części VI SIWZ. 

 

4.1. Podmioty występujące wspólnie muszą łącznie spełniać wymagane warunki udziału w postępowaniu i 
załączyć na ich potwierdzenie dokumenty wymienione w części VI pkt 1 SIWZ. 

 

4.2. Żaden z podmiotów występujących wspólnie (np. żaden z członków konsorcjum) i żaden ze wspólników 
spółki cywilnej nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, na potwierdzenie czego muszą 
złożyć odrębne dla każdego podmiotu dokumenty wyszczególnione w części VI SIWZ pkt. 2. 

 

5. 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 nim 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 (oryginał). 

 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać 
odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 
brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. 
 
1. W zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy 

przedłożyć: 
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu – (według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do SIWZ)   
 

 

2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
głównych usług (sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ) w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, z podaniem ich  wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 
zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
 

Dowodami, o których mowa powyżej są: 
A. poświadczenia, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych 

poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
B. w przypadku zamówień na roboty budowlane - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt A. 
C. w przypadku zamówień na dostawy lub usługi - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt A. 
 

       W przypadku, gdy gmina Skórzec jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały 
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 
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       W miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej Wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające 
wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie -  zgodnie z 
rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiając od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226,                 
poz. 1817). 

 

 

3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu 
wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (według Załącznik 
nr 7 do SIWZ), 
 

4) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000 złotych. (załączyć potwierdzenie opłacenia). 
 
2. W zakresie niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone według 
wzoru stanowiącego (Załącznik nr 4 do SIWZ) 
 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  
 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania  decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo składania ofert. 
 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
 

5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
 

6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9  
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
 
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 

zamiast dokumentów, o których mowa: 
a)  w części VI pkt 2 ppkt 2-4 i 6 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 
-    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert), 
-   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert) 

-   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert), 

b) w części VI pkt 2 ppkt 5 SIWZ – 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 ustawy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert). 

 

2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania,  nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) zastępuje się je dokumentem 
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zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, 
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione nie wcześniej, niż określono w 
pkt 1). 

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 
4. Forma składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania: 
   Wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do 

wykluczenia powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez osobę (-y) upoważnioną do podpisu, z umieszczoną klauzulą „za zgodność z 
oryginałem”. 

  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych 
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, 
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy 
przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 
prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób. 

 
VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje 
zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie w/w 
dokumentów oraz informacji drogą faksową oraz drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że oferta wraz z 
załącznikami składana jest w formie pisemnej. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
Wszelka korespondencja przesyłana drogą elektroniczną bądź faksem po godzinach pracy Urzędu 
(poniedziałek – piątek 8:00–16:00), uznana zostanie za otrzymaną w najbliższym kolejnym dniu pracy 
Urzędu następującym po dniu przesłania korespondencji.   
Dokumenty w/w powinny być adresowane na:  
Wójt Gminy Skórzec,    
ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec 
Nr faksu 25-631-28-91  
e-mail: dsadlo.gminaskorzec@wp.pl 
 

z dopiskiem: 
Zamówienie na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Skórzec” 
 
Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania 
przetargowego są: 

1) Pani Katarzyna Mędza, inspektor ds. ochrony środowiska - tel.: 25-631-28-68 - udzielanie informacji 
dotyczących strony merytorycznej 
przedmiotu zamówienia 

2) Pan Damian Sadło, młodszy referent ds. zamówień publicznych, tel.: 25 631-28-96 - udzielanie informacji  
dotyczących postępowania 

 

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ 
Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ, kierując swoje 
zapytanie na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego. 
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że zapytanie dotyczące treści SIWZ wpłynie 
do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert. Treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ, bez ujawniania  
źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ 
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(http://www.skorzec.eu/zamowienia-publiczne-2). Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 
 

W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść 
SIWZ. Gdy w wyniku modyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonaną modyfikację a także informację o przedłużeniu 
terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 
 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15.05.2013r. do 

godz. 11.40 wnieść wadium w wysokości: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 
 

2. Wadium może być wniesione w: 
- pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że  

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
- gwarancjach bankowych,  
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty określone w art. 6b ust. 5 pkt. 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000r. 

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.). 
 

3.1. Wadium w formie pieniężnej wykonawca wpłaci przelewem na konto Urzędu Gminy w Skórcu BS 
Siedlce O/Skórzec Nr 25 9194 0007 0055 0143 2000 0010, z dopiskiem: „Wadium: Odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 
Gminy Skórzec.  

 

3.2.  Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli, w podanym w pkt 1 terminie, znajdzie  
się na rachunku bankowym Zamawiającego. 

3.3. Zaleca się załączenie do oferty kserokopii Bankowego dowodu wpłaty / przelewu wadium w formie 
pieniężnej, z zastrzeżeniem, że skuteczne wniesienie wadium oceniane jest zgodnie z pkt 3.2. Zaleca się 
wniesienie wadium z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 

4.1.  Wadium wnoszone w innej formie jak pieniądze Wykonawca zamieszcza w odrębnej kopercie i składa w oryginale 
w Urzędzie Gminy, w miejscu wyznaczonym na składanie ofert, w godzinach od 800 do 1545, do upływu terminu 
składania ofert. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.  

 

4.2. Zaleca się załączenie do oferty kserokopii dokumentu wadialnego, z zastrzeżeniem, że skuteczne 
wniesienie wadium oceniane jest zgodnie z pkt 4.1.  

 

5. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie 
wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem 
wykluczenia wykonawcy z postępowania) oraz umożliwiać zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty 
wadium bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie. 

 

6. Brak wniesienia wadium na warunkach jak wyżej spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (art. 
24 ust. 2 pkt. 2 ustawy). 

 

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz (jeśli dotyczy) 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert.  

 

10. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy, tj. : 
a) gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw chyba że udowodni, że wynika to z 
przyczyn nieleżących po jego stronie,  

b) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 
c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
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d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie wykonawcy.  

 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu 
składania ofert. 
 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na 
złożenie oferty w postaci elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Ofertę sporządza się w języku polskim. Dla zapewnienia czytelności oferta 
powinna zostać wypełniona drukiem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym. 

 

3. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią 
załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, mogą skutecznie składać oświadczenie woli w 
imieniu wykonawcy. Ofertę może podpisać pełnomocnik wykonawcy, jeżeli  do oferty zostanie załączone 
pełnomocnictwo ogólne lub szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa 
musi być złożony w oryginale lub poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 

 

4.1. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii.  
  Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i 

poświadczone przez upoważnioną osobę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie 
potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej 
autentyczności w inny sposób. 

4.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b 
ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

 

5. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji 
zastrzeżonych przez składającego ofertę. 

 

6. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie 
składania ofert, że nie mogą być udostępnione - muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ- 
INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA” i załączone jako osobna część, nie 
złączoną z ofertą w sposób stały. 

 

7. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom. 
W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, w pkt 3) formularza oferty należy skreślić 
zwrot „wykonamy  / nie wykonamy całość zamówienia siłami własnymi” oraz wskazać część (części) 
zamówienia, które Zamawiający powierzy podwykonawcom. 

 

8. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące 
wymagania: 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2) Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum) i wspólnicy spółki cywilnej ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu  o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i przedstawiają Zamawiającemu dokument, z którego 
wynika pełnomocnictwo. 

3) Wszelkie zawarte w SIWZ warunki i wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do 
wykonawców, o których mowa w pkt 1. 

4) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy. 

5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące 
wspólnie. Wszelka korespondencja między zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o 
udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców. 

 
9. Oferta winna zawierać: 

1) Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 
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2) Dokumenty określone w sekcji VI SIWZ  
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wszystkich wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania 
umowy.  (wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ) 

4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać 
czynności do wykonywania których pełnomocnik jest powołany.  

5) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 
ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 5 do SIWZ) – zgodnie z art. 26 ust. 2d Ustawy. 

6) Pomocniczo: kopia dokumentu wadialnego / bankowego dowodu wpłaty 
 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

Zamknięta  koperta zawierająca ofertę powinna być opisana nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczona 
napisem:  
 

OFERTA PRZETARGOWA – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Skórzec 

 
Nie otwierać przed 15.05.2013r. do godz. 12:00. 

 

W przypadku przesłania oferty pocztą kurierską należy zaznaczyć na kopercie: „OFERTA PRZETARGOWA 
– NIE OTWIERAĆ!”. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za np. 
omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia. 
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Skórzec ul Siedlecka 3 (pokój 
nr 22) w terminie do dnia 15.05.2013 r. do godziny 11:40. 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w budynku Urzędu Gminy w Skórcu, ul. Siedlecka 
3 (pokój  nr 13) w dniu 15.05.2013 r. o godzinie 12:00. 
 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę ryczałtową wartość brutto (z VAT) w złotych, zwaną dalej 
„ceną”. Cena musi zawierać podatek VAT oraz ewentualne upusty i rabaty. Wysokość stawki podatku VAT 
wynika z przepisów o podatku od towarów i usług. Cena podana w ofercie powinna obejmować 
wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy niezbędne do zrealizowania zadania, 
wynikające wprost z SIWZ jak również w niej nie ujęte a niezbędne do realizacji zadania oraz wszystkie 
podatki. 

2. Cena oferty musi być podana z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, musi być podana w PLN 
liczbowo i słownie. Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: 
                                Cena - 100 %  
 
Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za 
wykonanie  
 

zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z 
poniższym wzorem: 
                                                 C min 
                                      Pc = ----------- x 100 
                                                   C 
gdzie: Pc- liczba punktów za cenę podaną w ofercie 
          C min- najniższa z cen w badanych ofertach 
          C – cena podana w badanej ofercie 
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Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 
Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z 
większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości 
przyznanych punktów. 
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
 
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik 
nr 10 do niniejszej SIWZ.  

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od 
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej faksem lub drogą elektroniczną, lub 
nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej jeżeli 
zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 Ustawy, nie później jednak niż przed 
upływem terminu związania ofertą. 

3. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i 
terminie podpisania umowy. 

4. Nieuzasadnione niedotrzymanie przez wybranego wykonawcę terminu podanego w zawiadomieniu będzie 
traktowane jako odmowa podpisania umowy i pociągnie za sobą konsekwencje przewidziane w ustawie 
Prawo zamówień publicznych. 

5. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do 
akceptacji wzór tejże umowy (art. 647 KC). 

 
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. Wybrany wykonawca przedłoży Zamawiającemu wymagane zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w myśl przepisów art. 148÷150 Pzp w wysokości 10 % wartości brutto oferty. 

 

Zabezpieczenie to może być wniesione w: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 
 

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Urzędu 
Gminy w Skórcu BS Siedlce O/Skórzec Nr 25 9194 0007 0055 0143 2000 0010,  z dopiskiem: 
„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Skórzec” 

 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przedkładane w formie innej niż pieniądz musi umożliwiać 
zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty zabezpieczenia bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na 
jego pierwsze wezwanie. Gwarancja lub poręczenie omawianego zabezpieczenia musi być bezwarunkowe 
i nieodwołalne oraz obejmować cały okres realizacji zamówienia i dokonania jego odbioru. Nie 
dopełnienie przez wybranego wykonawcę w/w wymagań będzie stanowiło podstawę do utraty 
wadium i dokonania ponownego wyboru ofert. 

 
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ  UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY 
ALBO WZÓR UMOWY 

 

I. Wzór umowy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 
II. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy według następujących zasad: 
 

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą umawiających się 
stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o ile nie będzie to sprzeczne z 
ustawą Prawo zamówień publicznych. 
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2. Strony dopuszczają zmiany umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł 
przewidzieć w dacie zawarcia umowy, uniemożliwiających należyte i zgodne z prawem wykonywanie 
obowiązków gminy, wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 319), ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21)           
i przepisów wykonawczych, wydanych w oparciu o przepisy ustawowe. 
 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień 
publicznych – „Środki ochrony prawnej”. 
 
XVIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 
CZĘŚCIOWYCH 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
XIX. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ 

RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.    
 
XX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy, do 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju 
zamówień. 
 
XXI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI 

JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH 
SKŁADANIE. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 
ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH 

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 
 
XXIII. AUKCJA ELEKTRONICZNA 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
XXIV. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE ICH ZWROT  
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
XXV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.).    
 
XXVI. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 
1. Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ) 
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy.  (Załącznik Nr 2 do 
SIWZ) 

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie o którym mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 3 do SIWZ) 

4. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 4 do 
SIWZ) 

5. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 5 do SIWZ) 
6. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług (Załącznik nr 6 do SIWZ) 
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7. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (Załącznik nr 7 do SIWZ) 
8. Wykaz miejscowości (Załącznik nr 8 do SIWZ) 
9. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych (Załącznik nr 9 do SIWZ) 
10. Wzór umowy z załącznikami  (Załącznik nr 10 do SIWZ) 
11. Ulotka informacyjna: Jak prawidło segregować odpady – Gmina Skórzec (Załącznik nr 11 do SIWZ) 
12. Mapa Gminy Skórzec – sieć dróg 
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 Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 
 
 
 

Nazwa wykonawcy………………………….………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

Adres  wykonawcy……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………..…………………………………………… 

Numer telefonu     ………………………………………………Nr faksu……………………………… 

Adres e-mail ................................................................................................................................ 

NUMER  REGON......................................................................................................................... 

NUMER NIP.................................................................................................................................. 
 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym Nr RIG.271.3.2013 
 

pn.:  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Skórzec” 

 
1. Oferujemy wykonanie całości usługi będącej  przedmiotem zamówienia w zakresie objętym specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia za łączną cenę ryczałtową: 
cena brutto ................………….................…………......................…zł 
(słownie złotych:……..………………………. …………..……………….. 
.............................................................................................................) 

 w tym: podatek VAT ( .......% )  
 

                 w tym : miesięczny okres wykonania przedmiotu zamówienia: 

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

 w tym: podatek VAT ( .......% )  
 

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.07.2013r. do 30.06.1014r. 

3. Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że: 

a) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia na odbieranie i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Skórzec i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

 

 

 

 

                                                                                                   ……………………………………… 
                                                                                                   (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą  czas wskazany w SIWZ (tj. 30 dni). 

c) pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w zamówienia. 

d) zawarte postanowienia we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego.  

e) Oświadczamy, że wykonamy / nie wykonamy1 całość zamówienia  siłami własnymi. 

    Następujące prace zamierzamy powierzyć podwykonawcom: 

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

4. Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium w formie ................................................................. w wysokości      

...............................  w dniu ..................................................    

5. Oświadczamy, że wszystkie strony oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z 

…….. stron. 

 

 

 

Do oferty załączamy: 

1.  

2.  

3.  

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              ………………………………………   
…………………      …………………………… 
(miejscowość)                      (data)           (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
                     
 
 
 
1 niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

L. dz. ...............................................                                                                       
......................................................... 
 [Miejscowość, data] 

PEŁNOMOCNICTWO  

I. My, niżej wyszczególnieni wykonawcy / wspólnicy: *) 

1. .......................................................................................................................................................... 
                                [pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika] 
reprezentowany przez: a).................................................................................................................... 

                                   b) ................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................... 
                                [pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika] 
reprezentowany przez:  

             a) ................................................................................................... 

             b) ................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................................................... 
                               [pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika] 
reprezentowany przez:  

             a) ................................................................................................... 

             b) ................................................................................................... 

występujący wspólnie / występujący jako spółka cywilna,*) składamy ofertę wspólną w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 
terenie Gminy Skórzec” 

II. Oświadczam/y, że na Pełnomocnika reprezentującego wykonawców występujących wspólnie / 
wspólników,*) w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*) / o udzielenie zamówienia 
publicznego i zawarcia przyszłej umowy*) został wyznaczony: 

1.Pełnomocnik ...................................................................................................................... 

                                         [pełna nazwa Pełnomocnika] 

2. Wszyscy wykonawcy / wspólnicy*) określeni w punkcie I ponoszą solidarną odpowiedzialność                       
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

3. Pełnomocnik określony w punkcie II.1 jako nasz przedstawiciel jest upoważniony do 
reprezentowania wszystkich wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia*) / do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu 
zamówienia oraz zaciągania zobowiązań w ich imieniu*). 

 

Podpis wykonawcy/ów / wspólnika/ów udzielającego/ych pełnomocnictwa: *)   
    

1. a) ......................................................  b)...................................................... 

 

2. a) ......................................................  b) ..................................................... 

 

          3.  a) ......................................................   b) .......................................................... 

 

 

*)niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
 
 
 
 
………………………………………….. 
          (nazwa i adres wykonawcy) 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH 
 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest: 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 
terenie Gminy Skórzec” 

Oświadczam(y), że spełniam (y) warunki udziału w postępowaniu 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  

 

oraz złożyłem (-liśmy) wymagane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnianie tych 

warunków. 

 

 

 

 

 
    …………………………………….                                                                 …………………………………………………… 
                            data)                                                                                           (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
 

 
…………………………………… 
(nazwa i adres wykonawcy) 
 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH 
 

 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.   

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 
terenie Gminy Skórzec” 

 
na podst. art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 

2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) 

oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 

24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 
 
 
 
    …………………………………….                                                                 …………………………………………………… 
                            data)                                                                                           (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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Załącznik  Nr 5 do SIWZ 
 

 
 

 
……………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy) 
 
 

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) 

 
Stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 

2010r., Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 

RIG.271.3.2013 pn: „Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i żwirowych na terenie 
gminy Skórzec”, niniejszym informuję, że: 

 

1. Należę / Nie należę * do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r., Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 

 

2. Należę do grupy kapitałowej, w skład której wchodzą : ** 
 

Lp 
 

Nazwa i adres podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej 
 

 
1. 

 
 
 

 
2. 

 
 
 

 
3. 

 
 
 

 
… 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
    …………………………………….                                                                 …………………………………………………… 
                          data)                                                                                          (podpis upoważnionego przedstawiciela) 

 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
** należy wypełnić jeśli dotyczy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

 
 
……………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy) 
 
 

 
WYKAZ GŁÓWNYCH USŁUG 

 
 
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 

terenie Gminy Skórzec” 
 

Przedmiot 
Wartość 

wykonanych  
usług 

(brutto) 

Data (od – do) 
wykonania 

Nazwa i adres 
odbiorcy 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

    

 

   

 
Do wykazu załączam (-y) dowody potwierdzające, czy w/w usługi zostały wykonane lub są wykonywane  
należycie 
 
 
 
 
 
   
 
    …………………………………….                                                                 …………………………………………………… 
                     data)                                                                                                (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
Uwaga: 
Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki, podając kompletne informacje, z których wynikać 
będzie spełnienie warunku, o którym mowa w części V pkt 1.2 SIWZ. 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 
 
 
 

……………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy) 
 

WYKAZ  NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH 
WYKONAWCY W CELU WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 

terenie Gminy Skórzec” 
 

L
p Nazwa sprzętu Ilość 

 
Ładowność w 

Mg/Kubatura w m3 
Podstawa 

dysponowania 
     

 
 
 

     
 
 
 

     

  
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
… 
 
 

    

   
 
 
 
 
 
           ………………………..                                                        …………………………………………………… 
                        (data)                                                                         (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
 
Uwaga: 
Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki, podając kompletne informacje, z których wynikać 
będzie spełnienie warunku, o którym mowa w części V pkt 1.3b) SIWZ. 
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Załącznik nr 8  do SIWZ 
 
 
 

WYKAZ  MIEJSCOWOŚCI OBIĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 
 
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 

terenie Gminy Skórzec” 
 
 

Lp Nazwa miejscowości 
Ilość  
budynków 
mieszkalnych 
 

Ilość 
mieszkańców 

Ilość 
mieszkań w 

innych 
budynkach 

1. Trzciniec 145 446  

2. Dąbrówka Ług ogółem 
w tym ulice: 297 1058 9 

 Małego Księcia 5 10  
 Kopciuszka 4 3  
 Bajkowa 8 31  
 Czerwonego Kapturka 3   
 Kubusia Puchatka 1   
 Piotrusia Pana 1 1  
 Plac Bajkowej Polany 1 3  
 A. Mickiewicza 2 3  
 Brzozowa 3 5  
 Sosnowa 9 38  
 Skórzecka 4 12  
 J. Słowackiego 25 94  
 Garwolińska 97 365 9 
 S. Wyszyńskiego 74 297  
 S. Żeromskiego 40 130  
 Leśna 17 62  
 Calineczki 1 0  
 Sezamkowa 1 0  
 Plac Zamkowy 1 4  

3. Czerniejew 109 399  
4. Grala Dąbrowizna 84 345  
5. Dąbrówka Stany 182 688 1 
6. Ozorów 103 329  

7. Gołąbek ogółem  
w tym ulice: 174 574  

 Polna 5 20  
 Osiedlowa 27 72  
 Leśna 1 8  
 Siedlecka 2 7  
 Gajowa 1 1  
 Łąkowa 0 0  
 Słoneczna 33 142  
 Szkolna 62 195  
 Bajkowa 24 95  
 Akacjowa 19 34  

8. Skórzec 279 1154  
 Szkolna 2 7  
 M. Kameckiego 51 191  
 Armii Krajowej 9 28  
 Cmentarna 16 60  
 Wł. Reymonta 32 136  
 Siedlecka 55 265 1 
 Diamentowa 1 3  
 Rubinowa 0 0  
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 Przemysłowa 0 0  
 Ogrodowa 17 77  
 Bielna 32 105  
 Kościelna 5 16  
 Słoneczna 41 184  
 Wesoła 14 71  
 Wiatraczna 4 11  

9. Dąbrówka Wyłazy 82 213  
10. Teodorów 107 313  
11. Dobrzanów 31 29  
12. Skarżyn 16 44  
13. Kłódzie 70 214  
14. Nowaki 59 232  
15. Stara Dąbrówka  42 164  
16. Dąbrówka Niwka 30 92  
17. Żebrak 80 277  
18. Wólka Kobyla 63 238  
19. Boroszków 19 75  
20. Drupia 44 203  
21. Żelków 159 598  

 RAZEM 2175 7685 11 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 
 
 
 
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH  Z TERENU GMINY SKÓRZEC 
 

Rodzaj odpadów Częstotliwość odbioru 

Niesegregowane (zmieszane)  -  pojemnik lub worek 

czarny  

raz w  miesiącu 

Odpady segregowane takie jak:  

Papier – worek niebieski,  

szkło i opakowania wielomateriałowe - worek 

zielony; 

tworzywa sztuczne- worek żółty; 

metale- worek różowy 

odpady ulegające biodegradacji – worek brązowy 

raz w  miesiącu 

Chemikalia – punkt selektywnej zbiórki 2 razy w roku 

Odpady budowlane i rozbiórkowe-– punkt 

selektywnej zbiórki 

2 razy w roku 

Meble i inne odpady wielkogabarytowe – „wystawka” 2 razy w roku 
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Załącznik nr 10 do SIWZ 

WZÓR   UMOWA Nr ........  
 
zawarta  w dniu ……..……. 2013r.  w  Skórcu  pomiędzy: 
Gminą Skórzec  z siedzibą w Skórcu, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec,  NIP  8212393379, zwaną  
„Zamawiającym” 
 
reprezentowaną  przez : 
Wójta – Stanisława Kalińskiego 
przy Kontrasygnacie ………………..  
 
a 
………………………………………………………………………………………………...........................................
......................................…………………………………………….…………………………NIP……………………
…………………………… 
zwanym  „Wykonawcą”  reprezentowanym przez: 
.......................................................................................................... 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Skórzec, prowadzonego w trybie przetarg 
nieograniczony, Strony oświadczają co następuje: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług pn: „Odbieranie i 
zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 
Gminy Skórzec” w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania 
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 319), a także 
zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu 
Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z późn. zm. 

1. Szczegółowy zakres i opis usługi będącej przedmiotem umowy zawarty jest w Opisie przedmiotu 
zamówienia  w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca przedstawi zamawiającemu wykaz telefonów do kontaktów roboczych z uwzględnieniem 
łączności bezprzewodowej niezbędnej do prawidłowej realizacji usługi. 

 
§ 2 

Termin realizacji 
Wykonawca zrealizuje  usługę  objętej przedmiotem zamówienia  od dnia 01.07.2013r. do dnia 30.06.2014r. 
 

§ 3 
Wynagrodzenie 

1.Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy wykonania usług objętych umową. 
2.Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych umową wskazanych w § 1 
stanowi kwotę ....................... brutto (słownie: ..............................................), w tym obowiązujący podatek 
VAT. 
3. Łączna kwota całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych umową nie 
może przekroczyć kwoty .........................brutto (słownie: ....................), w tym obowiązujący podatek VAT, w 
całym okresie obowiązywania umowy określonym w §2. 
4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie elementy ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, 
znajdującym się w załączniku nr 1 do umowy. 
5. Zamawiający oświadcza, że w planie finansowym gminy na rok 2013 na realizację niniejszej umowy ma 
zabezpieczoną kwotę ......................, zaś środki na realizację umowy w roku 2014 zabezpieczy w planie 
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finansowym na zasadach i w trybie przewidzianym przepisami ustawy o finansach publicznych. 
 

§ 4 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 3 
ust. 3 umowy. Wykonawca wniesie pełną kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
........................ na kwotę ............. zł w dacie zawarcia umowy, zgodnie z  rozdziałem XV SIWZ. 

§ 5 
Rozliczenia 

1. Podstawą do rozliczenia usług i wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie stanowił pisemny protokół 
wykonania usług w okresie rozliczeniowym sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 
Zamawiającego. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 
Wzór protokółu wykonania usług stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na 
fakturze, w terminie  30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. 
O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, o 
którym mowa w ust. 2. 
 

§ 6 
Terminowość i prawidłowość wykonania usług 

Terminowość i prawidłowość wykonania usług będzie oceniana przez Zamawiającego w oparciu o 
harmonogram realizacji usług przedstawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę, zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia. 
 

§ 7 
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że: 
a) wszczęte zostało postępowanie upadłościowe Wykonawcy, 
b) rozpoczęto likwidacje firmy Wykonawcy, 
c) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające  z przepisów 
szczególnych, 
2.Odstapienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli Wykonawca: 
a) nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie objętym umową z dniem 01.07.2013r. 
b) zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez kolejnych 7 dni 
kalendarzowych. 
3. W przypadkach wymienionych w ust. 1 i 2 Zamawiający może w terminie 7 dni po pisemnym uprzedzeniu, 
przejąć sam prowadzenie usług określonych niniejszą umowa lub powierzyć je innemu podmiotowi, a 
kosztami tych usług obciąży Wykonawcę do wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, o której mowa w § 4. 
5. Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w tym przypadku 
wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. W tym celu 
Zamawiający wraz z Wykonawcą winni ustalić wartość faktycznie  wykonanych przez Wykonawcę usług a 
Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w tym zakresie. 
 

§ 8 
Kary umowne 

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach i wysokościach: 
1) 0,02% miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.2 umowy za każdy 
dzień zwłoki w terminowym odbieraniu odpadów z każdego miejsca gromadzenia odpadów. 
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2) 10% kwoty brutto określonej w § 3 ust.3 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy. 
3) 10% kwoty brutto określonej w § 3 ust.3 umowy  w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę  od 
umowy z przyczyn niezawionionych przez Zamawiającego. 
4) w wysokości kary, której podlega Gmina Skórzec za niewywiązywanie się z obowiązków określonych 
w art.9z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., 
poz. 391 z późn. zm.) naliczonej Gminie Skórzec zgodnie z przepisami art. 9x ust.3. 

2. W przypadkach wymienionych w ust.1 pkt 1) i 2)  Wykonawca wystawi fakturę na 100% wynagrodzenia 
umownego, a Zamawiający przedstawi pisemne obliczenie kar umownych, o które pomniejszy 
wynagrodzenie, w formie potrącenia z zastrzeżeniem ust.3. 
3. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy jest niższe niż wyliczona do potrącenia kara umowna, Wykonawca 
zobowiązuje się te różnicę dopłacić. 
4. W przypadkach określonych w ust.1 pkt 3) i 4) kwoty kar umownych Wykonawca zobowiązany jest przelać 
na rachunek bankowy Zamawiającego. 
5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną – 10% kwoty brutto określonej w § 3 
ust.3 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego. 
 

§ 9 
Aneksy 

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą umawiających się 
stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o ile nie będzie to sprzeczne z 
ustawą Prawo zamówień publicznych. 
2. Strony dopuszczają zmiany umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł 
przewidzieć w dacie zawarcia umowy, uniemożliwiających należyte i zgodne z prawem wykonywanie 
obowiązków gminy, wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 319), ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21)           
i przepisów wykonawczych, wydanych w oparciu o przepisy ustawowe. 
 

§ 10 
Rozstrzygnięcie sporów 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającemu.  
 

§ 11 
Sprawy nieuregulowane 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 

 
§ 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy. 

     
 Zamawiający Wykonawca 
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Załącznik nr 1 do umowy nr………………………….. z dnia  
 

 Przedmiotem umowy  jest Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Skórzec. 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli z  nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Skórzec w sposób zapewniający 
osiągnięcie odpowiednich  poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 
odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 319), a 
także zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia 
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z 
uwzględnieniem lat 2018-2023 z późn. zm.  

 
Szczegółowy wykaz miejscowości stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.  

 
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):  
90500000-2        Usługi związane z odpadami  komunalnymi 
 

90511000-2       Usługi wywozu odpadów 
90512000-9       Usługi transportu odpadów 
90513100-7       Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 
90533000-2       Usługi gospodarki odpadami 
 
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Skórzec. 
Charakterystyka Gminy Skórzec: 
Powierzchnia gminy – 11 902 ha. 
Liczba mieszkańców gminy – 7.685 osób 
Szacunkowa liczba nieruchomości, z których będą odbierane i zagospodarowane odpady 
komunalne – 2.175 nieruchomości. 

      
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

3.1. Przedmiotem  zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Skórzec w sposób zapewniający 
osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 
odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 319) a 
także zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia 
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z 
uwzględnieniem lat 2018-2023 z późn. zm.. 

       Szczegółowy wykaz miejscowości stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ. 
 
 3.2.Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór z przed posesji indywidualnie od każdego 

gospodarstwa domowego całej masy odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i 
gromadzonych w sposób selektywny, bez względu na warunki atmosferyczne, transport i 
unieszkodliwianie odpadów w  instalacjach, zgodnie z art. 9e ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i Uchwałą Nr 211/12 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 22.10.2012r. w sprawie Planu Gospodarki Odpadami dla 
Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z późniejszymi zmianami. 
 

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania, przeznaczone 
do składowania, należy przekazać do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów 
komunalnych zgodnie z  wyżej wymienioną Uchwałą oraz zmianami Uchwały. 
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 4. Zakres rzeczowy  przedmiotu zamówienia obejmuje: 
  1) Wykonawca zobowiązany jest bez względu na warunki atmosferyczne do odbioru i 

zagospodarowania każdej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli 
nieruchomości – gromadzonych w sposób opisany w załączniku nr 11 do SIWZ – Jak 
prawidłowo segregować odpady – Gmina Skórzec. 

       Szacunkowa liczba nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne w Gminie 
Skórzec wynosi 2.175  nieruchomości. 

 2) Worki o pojemności min. 110 l z folii LDPE - grubość min. 60 mikronów na: odpady 
komunalne (zmieszane), odpady segregowane   dla poszczególnych posesji bezpłatnie 
zapewnia Wykonawca. 

        

      Komplet worków składa się z 6 sztuk z podziałem na frakcje: 
 

      - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – worki czarne 
      - papier   - worki  niebieskie 
      - szkło i opakowania wielomateriałowe – worki zielone  
      - tworzywa sztuczne – worki żółte  
      - odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i 

odpady zielone- worki brązowe 
      - metale – worki różowe 
 

       Na terenie gminy około 70% gospodarstw domowych posiada pojemniki o poj. 120 l na 
odpady  komunalne (zmieszane). W przypadku zgłoszenia przez gospodarstwo domowe 
zapotrzebowania na pojemniki na odpady komunalne (zmieszane) i odpady ulegające 
biodegradacji o poj. 120 l oraz zgłoszenia zapotrzebowania na pojemniki na odpady zbierane 
w sposób selektywny (wskazane jak wyżej) koszt zakupu lub najmu pokrywa właściciel 
nieruchomości. 

 3) Wykonawca do dnia  30 czerwca  2013 roku wyposaży właścicieli nieruchomości wskazanych 
przez Zamawiającego w worki z folii LDPE – grubość min. 60 mikronów o poj. min. 110 l w 
szacowanej ilości ok. 2186 kompletów  przeznaczonych  na gromadzenie odpadów tj: odpady  
komunalne (zmieszane), odpady segregowane oraz odpady ulegające biodegradacji. Komplet 
worków składa się z 6 sztuk z podziałem wyszczególnionym w załączniku do SIWZ : „Jak 
prawidłowo segregować – Gmina Skórzec”. 

      Wraz z workami Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości szczegółowy 
harmonogram odbioru odpadów zaakceptowany przez Zamawiającego. 

  4) Worki/pojemniki powinny być w kolorach wskazanych w SIWZ. Sposób segregacji oraz 
oznaczone informacją o rodzaju gromadzonych w nich odpadach, nazwą, adresem, numerem  
telefonu Wykonawcy. 

  5) Worki należy przekazywać na bieżąco właścicielowi nieruchomości w systemie: za każdy 
odebrany napełniony worek danej frakcji odpadów Wykonawca na posesji pozostawia worek 
pusty. 

  6) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania bezpośrednio z terenu nieruchomości 
zamieszkałych – odpady komunalne z częstotliwością zawartą w załączniku nr 10 do SIWZ – 
Harmonogram odbioru odpadów. 

    Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do harmonogramu odbioru 
odpadów, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. 

  7) Wykonawca w dniu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ma 
obowiązek sprawdzić przyjmowane odpady pod kątem selektywnej zbiórki, w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowej segregacji Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego. 

     Wykonawca przed zakwalifikowaniem odpadów segregowanych do zmieszanych, 
wynikającym z niedopełnienia przez mieszkańców obowiązku selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, sporządza na tę okoliczność dokumentację identyfikującą właściciela 
nieruchomości (notatkę, oświadczenie, zdjęcia), umożliwiającą wydanie przez 
Zamawiającego decyzji administracyjnej naliczającej zmianę wysokości opłaty.   

  8) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji nieruchomości, z których zostały 
odebrane zmieszane i selektywnie zebrane frakcje odpadów. 

 9) Obowiązkiem Wykonawcy będzie wyposażyć  wskazany przez Zamawiającego punkt 
selektywnej zbiórki (szacuje się utworzenie 1  punktu)  w specjalnie oznakowane  kontenery  - 
co najmniej  2  kontenery o poj. 7 m3 przeznaczone do zbierania  odpadów  takich jak:  
chemikalia;   odpady  budowlane i rozbiórkowe  oraz opróżniać je po ich wypełnieniu w 
najbliższym terminie odbioru odpadów komunalnych w danej miejscowości. Nadzór nad 
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stanem zapełnienia kontenera będzie sprawował Zamawiający. W przypadku wystąpienia 
potrzeby zwiększenia liczby kontenerów, Wykonawca będzie zobowiązany je zapewnić. 
Kontenery stanowią własność Wykonawcy. 

10) Odbiór odpadów wielkogabarytowych  z wyjątkiem zużytego  sprzęt u elektrycznego i 
elektronicznego odbywać się będzie poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez 
właścicieli przed swoimi nieruchomościami w terminach ustalonych przez Zamawiającego z 
Wykonawcą - 2 razy w roku. Zamawiający zakłada 4 dni roboczych. 

      O terminie odbioru odpadów mieszkańcy gminy zostaną powiadomieni w sposób zwyczajowo 
przyjęty.  

11) Za szkody majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane odbiorem odpadów  
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

 12) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz odpadów zebranych w sposób selektywny do instalacji, zgodnie z art. 9e 
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i Uchwałą Nr 
212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22.10.2012r. w sprawie Planu 
Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 ze 
zmianami. 

13) Ze względu na to, że odbiór i transport odpadów odbywać się będzie z posesji 
zlokalizowanych w zabudowie kolonijnej, w znacznej odległości od dróg publicznych, 
koniecznym będzie dostosowanie pojazdów do warunków terenowych. Kalkulując tabor 
samochodowy przeznaczony do wykonywania usługi odbioru i zagospodarowania należy 
uwzględnić powyższe warunki. 

  
5. Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie: 
Szacunkowa liczba nieruchomości (gospodarstw domowych) – 2.175. 
W trakcie zamówienia przewiduje się wzrost liczby gospodarstw domowych oraz liczby 
mieszkańców o 5%. 
Liczba worków do gromadzenia odpadów pozostałych i worków do selektywnej zbiórki odpadów 
rocznie wynosi: ok. 100 000 sztuk. 
Ponadto Zamawiający wymaga zabezpieczenia worków w poszczególnych kolorach w ilości 20% 
podstawowego zamówienia, które zostanie zdeponowane w siedzibie Zamawiającego. 
Ilość wytworzonych odpadów na terenie gminy Skórzec nie jest zależna od Zamawiającego. 
Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec  zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb 
Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez gospodarstwa domowe.  
Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do zbiórki i transportu wynosi: Odpady zmieszane –                    
230,5  Mg/12 miesięcy; odpady segregowane 538 Mg/12 miesięcy, Meble i odpady 
wielkogabarytowe                 10 Mg/12 miesięcy; Odpady budowlane i rozbiórkowe 30 Mg/12 
miesięcy; Chemikalia 0,1 Mg/12 miesięcy. 
 
Niniejsze postępowanie nie dotyczy  odbierania i zagospodarowania odpadów takich jak: 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (elektrośmieci) i baterii.  
 
6. Wykonawca zobowiązany jest: 
1) posiadać co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie 
zbieranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden  pojazd  do odbierania odpadów 
bez funkcji kompaktującej, 

2) trwale i czytelnie oznakować pojazdy, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi 
adresowymi i numerem telefonu przedmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości, 

3) posiadać na terenie bazy magazynowo-transportowej urządzenia do selektywnego 
gromadzenia  odpadów komunalnych  przed ich transportem do miejsc przetwarzania 

3) dysponować specjalnie oznakowanymi pojemnikami/kontenerami przeznaczonymi do 
zbierania  odpadów, celem wyposażenia  punku selektywnej zbiórki -co najmniej  2  kontenery 
o poj. 7 m3. 

4) zapewnić aby pojazdy były zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadały aktualne 
badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu 
drogowym, 

5) zapewnić, aby konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem 
przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na 
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odpady, 
6) zabezpieczyć pojazdy i urządzenia przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz 

odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu, 
7) dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenia do ważenia odpadów komunalnych. 
8) Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela  nieruchomości 

obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku jego 
niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odebrane odpady komunalne jako 
zmieszane odpady komunalne oraz pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną(poczta e-mail) 
powiadomić o tym Zamawiającego, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni. 

9) zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych 
(segregowanych) ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy, 

10) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu kwartalnych sprawozdań, 
zgodnych z art. 9n ust.1-3 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.). 

11) w przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ponownego wykonania lub odstąpić 
od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej, 

12) Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122). 

 
 

                           Zamawiający Wykonawca:  
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Załącznik nr 2 do umowy nr………………………….. z dnia  

 

                                                                                           Skórzec, dnia ............................................ 

 

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG 

 

z dnia ....................................... sporządzony zgodnie z § 5 ust.1 umowy Nr................................... 

z dnia .......................... z wykonanej usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

Gminy Skórzec za okres ........................................................................................... 

 

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług (wypełnia Wykonawca): 

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

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

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

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

Uwagi do wykonanych usług(ze strony Wykonawcy): 

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

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

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

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

Uwagi do wykonanych usług (ze strony Zamawiającego): 

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

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

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

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

Wnioski: 

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

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

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

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

 

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

Zamawiający                                                                                            Wykonawca
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Załącznik nr 11 do SIWZ 
JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY – GMINA SKÓRZEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POJEMNIKI LUB WORKI CZARNE – ODPADY NIESEGREGOWANE, ZMIESZANE 

 
PAPIER 

 
 

Pojemniki lub worki 
NIEBIESKIE 

 
SZKŁO I OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE 

 
Pojemniki lub worki 

ZIELONE 

 
TWORZYWA SZTUCZNE 

 
 

Pojemniki lub worki 
ŻÓŁTE 

 
METALE 

 
 

Pojemniki lub worki 
RÓŻOWE 

 
ODPADY ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI 
 

Pojemniki lub worki 
BRĄZOWE 

PAMIĘTAJ !!! 
Usuń zszywki metalowe części  
i plastikowe opakowania 

PAMIĘTAJ !!! 
Nie tłucz szkła przed wrzuceniem  
do pojemnika, wrzucaj czyste 
 
Opakowania wielomateriałowe są to 
opakowania wykonane co najmniej  
z dwóch różnych materiałów, 
których nie można ich rozdzielić  
w sposób ręczny 

PAMIĘTAJ !!! 
Wrzucaj czyste opakowania  
i zgnieć butelki przed 
wrzuceniem 

PAMIĘTAJ !!! 
Wrzucaj czyste opakowania i 
przed wrzuceniem zgnieć 
puszki 
 
 
 
 
 

PAMIĘTAJ !!! 
Odpady wyrzucaj bezpośrednio 
do pojemnika lub worka bez 
używania worków foliowych  
i reklamówek. Wyrzucamy 
odpady  STAŁE NIE PŁYNNE 
 
 
   

TU WRZUCAMY !!! 
 Gazety, czasopisma 
 Papier szkolny i biurowy 
 Torebki papierowe 
 Papier pakowy 
 Pudełka kartonowe  

i tekturowe 

TU WRZUCAMY !!! 
 Butelki szklane po napojach  

i słoiki po żywności (CZYSTE) 
 Butelki po napojach 

alkoholowych 
 Szklane opakowania po 

kosmetykach 
 Kartony po mleku i sokach 
 Torebki po przyprawach  

i zupach 
 

TU WRZUCAMY !!! 
 Butelki po napojach 

(ZGNIECIONE) 
 Butelki po płynach  

do mycia 
 Plastikowe zakrętki 
 Plastikowe torebki, worki  

i reklamówki 

TU WRZUCAMY !!! 
 Puszki po napojach  

i konserwach 
 Metalowe nakrętki  

i kapsle 
 Aluminiowe folie 
 Drobny złom 
 
 
 
 

TU WRZUCAMY !!! 
 Resztki żywności 
 Obierki i resztki owoców  

i warzyw 
 Liście i trawa, kwiaty  

i pozostałości z roślin 
 Przycięte części drzew  

i krzewów 
 Fusy po kawie i herbacie 
 Skorupki z orzechów i jaj 

 


