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Rozdział 1. Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Przystajń, 
42-141 Przystajń, ul. Częstochowska 5, 
tel. (34)3191153 lub 3191154, faks (34)3191732
e-mail: ug@gminaprzystajn.pl, adres strony internetowej: www.bip.przystajn.akcessnet.net
zwany dalej “Zamawiającym”  zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na realizację zadania pn:  “Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na  terenie gminy
Przystajń”  zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zwanej dalej “SIWZ”

Rozdział 2. Informacje wstępne
1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.
3. Wszystkie załączniki stanowią integralna część SIWZ.

Rozdział 3. Tryb zamówienia
1. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie:
a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2013 r., poz. 907 ze
zm.), zwanej dalej ustawą PZP
b) Ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012
r. , poz. 391 ze zm.)
c)  Rozporządzenia Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  19  lutego  2013  r.  w  sprawie  rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,  oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231 ze zm.).
d) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).
e) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 r., poz. 1232 ze zm.).
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
3. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Rozdział 4. Opis przedmiotu zamówienia
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych(CPV)
  90 50 00 00-2  usługi związane z odpadami
  90 53 30 00-2  usługi gospodarki odpadami
  90 51 40 00-3  usługi recyklingu odpadów
  90 51 20 00-9  usługi transportu odpadów

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbioru, transportu i zagospodarowania wskazanych
w ust. 2 odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie 
Gminy Przystajń, wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki i worki oraz prowadzenia Punktów 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
2. Odbiorem zostaną objęte:
1) bezpośrednio z nieruchomości:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01);
b) odpady segregowane:

◦ tworzywa sztuczne, metale, papier i makulatura, odpady wielomateriałowe – gromadzone 
łącznie (15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 20 01 01, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99)

◦ szkło i opakowania ze szkła (15 01 07, 20 01 02)
c) odpady wielkogabarytowe (20 03 07)
d) odpady budowlane (17 01 07, 17 01 80, 17 03 80, 17 06 04, 17 09 04)

2) chemikalia (20 01 13, 20 01 26, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30) gromadzone w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przystajni, ul. Częstochowska 5;
3) odpady zielone (20 01 08, 20 02 01) gromadzone w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Pankach, ul. Łąkowa 8.
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3. Realizując zagospodarowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpadów, 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania:
1) selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 
zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w obowiązujących przepisach prawa, w 
szczególności w myśl art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
2)  zmieszanych  odpadów  komunalnych,  odpadów  zielonych  oraz  pozostałości  z  sortowania,
przeznaczonych  do  składowania,  do  instalacji  posiadającej  status  regionalnej  instalacji  do
przetwarzania odpadów komunalnych  dla Regionu I zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla
Województwa Śląskiego 2014 lub w przypadku awarii tej instalacji do instalacji przewidzianych do
zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami, po uzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu pisemnej informacji,  iż nie jest
możliwe przyjęcie odpadów przez regionalną instalację.
4. Szacowana ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania w okresie objętym zamówieniem.

Tabela nr 1
Rodzaj odpadów Kod odpadów

Ilość odpadów w Mg  bądź ilość pojemników
(kontenerów) od 01.04.2015 r.

 do 30.09.2016 r.
Odpady odbierane  bezpośrednio sprzed  nieruchomości 

Odpady zmieszane 
20 03 01

1210 Mg

Odpady segregowane 

15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15
01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01
02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99

200 Mg
Odpady wielko - 
gabarytowe

20 03 07 
10 Mg

Odpady budowlane 
17 01 07, 17 01 80, 17 03 80,
17 06 04, 17 09 04

1 x 120l, 1 x 240l, 3 x  1 m³, 2 x 3  m³, 
2 x 3  m³, 2 x 5  m³, 2 x 7  m³

Odpady odbierane z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Rodzaj odpadów

Kod odpadów
Ilość  kontenerów 

od 01.04.2015 r.
 do 30.09.2016 r.

Odpady  zielone
20 01 08, 20 02 01 

10

Chemikalia 
20 01 13, 20 01 26, 20 01 27,
20 01 28, 20 01 29, 20 01 30

10

5. Ilość odbieranych odpadów przedstawionych w tabeli  nr 1, nie jest  zależna od Zamawiającego.
Ustalone   ilości   są  szacunkowe  i  mogą  ulec  zmianie  stosownie  do  rzeczywistych  potrzeb
Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez mieszkańców Gminy Przystajń.  
Podane ilości  odpadów należy  traktować  jako  orientacyjne  i  Wykonawcy  nie  przysługuje  prawo
odszkodowania za nieosiągnięcie bądź przekroczenie wskazanych wielkości.
6. Usługa będzie wykonywana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.
7.  Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaży nieruchomości zamieszkałe w pojemniki
do  gromadzenia  odpadów  komunalnych  zmieszanych  oraz  pojemniki  do  zbiórki  selektywnej
(zabudowa wielolokalowa) zgodnie z tabelami nr 2.1, 2.2 w terminie do 31.03.2015 r. Obowiązkiem
Wykonawcy jest odpowiednio oznaczyć dostarczane pojemniki w sposób umożliwiający identyfikację
ich  przeznaczenia.  Wstawiane  pojemniki  mają  różnić  się  kolorystycznie  w  zależności  od
przeznaczenia.
Wszystkie wstawiane pojemniki mają być zdezynfekowane, w dobrym stanie technicznym, oraz ze
względu na gromadzenie w nich popiołu utrzymywać obciążenie na poziomie co najmniej 60 kg dla
pojemnika 120l, 120 kg dla pojemnika 240 l itd.



Tabela nr 2.1 (dotyczy domów jednorodzinnych)
Liczba

gospodarstw
Ilość osób zamieszkująca daną

nieruchomość
 wielkość pojemnika na odpady zmieszane

276 1 osoba 80 l

390 2 osoby 120 l

800

3 osoby

240 l4 osoby

5 osób

164

6 osób
 360 l

7 osób

27 8 osób i więcej  480 l

Tabela nr 2.2 (dotyczy budynków wielolokalowych)
Położenie budynku ilość osób

zamieszku
jąca dany
budynek

 wielkość
pojemnika na

odpady
zmieszane

 pojemnik na szkło Pojemnik na papier i
makulaturę, tworzywa
sztuczne, opakowania

wielomateriałowe, metale

Przystajń ul. Targowa nr 
8, 10 

73 3 x1100 l 1 x1100 l  2 x 1100 l

Przystajń ul. Szkolna nr  
11 

16 2 x 1100 l 1100 1100

Podłęże Szlacheckie nr 
23 

15 1100 l 1100 l 1100

Podłęże Szlacheckie nr 
24 

11 1100 l 770 l 770 l

Bór Zajaciński nr 77 8 1100 l  770 l 770 l

8. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaży nieruchomości zamieszkałe w zabudowie 
jednorodzinnej w pojemniki wykonane z folii HDPE lub LDPE (zwane dalej workami) o pojemności 
120 l do zbiórki odpadów segregowanych w terminie do 31.03.2015 r. zgodnie z tabelą nr 3. 
Dostarczane worki muszą spełniać wymogi określone w tabeli nr 4. Dodatkowo Wykonawca 
wyposaży Urząd Gminy Przystajń w worki do zbiórki odpadów segregowanych w ilości 30 sztuk 
każdego koloru w celu pokrycia indywidualnego zapotrzebowania mieszkańców do dnia 31.03.2015 r.
i zapas ten będzie uzupełniany w trakcie trwania umowy.

Tabela nr 3
Liczba

gospodarstw
Ilość osób zamieszkująca daną

nieruchomość
Ilość worków na szkło Ilość worków na metale, tworzywa

sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, papier

gromadzone łącznie

276 1 osoba 1 x 120l 1 x 120l



390 2 osoby 1 x 120l 1 x 120l

800

3 osoby

1 x 120 l 1 x 120l4 osoby

5 osób

164
6 osób

1 x 120l
2 x 120l

7 osób

27 8 osób i więcej 1 x 120 l 2 x 120l

Tabela nr 4
Rodzaj odpadu kolor Grubość worka ( w 

mm) przy wykonaniu z
folii HDPE

Grubość worka ( w 
mm) przy wykonaniu z
folii LDPE

Oznaczenie worka 
identyfikujące jego 
przeznaczenie

szkło zielony 0,03 0,06 wymagane  

Tworzywa 
sztuczne, papier, 
opakowania 
wielomateriałowe, 
metale

czarny 0,02 0,035 niewymagane

9.  Ilość gospodarstw przedstawionych w tabelach nr 2.1, 2.2, 3 nie jest  zależna od Zamawiającego.
Podane  ilości określają stan na dzień 1.10.2014 r. i mogą ulec zmianie w związku z powstawaniem
nowych nieruchomości oraz emigracją ludności. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie z
tytułu  nieosiągnięcia  bądź  przekroczenia  podanej  ilości  gospodarstw. Na terenie  Gminy Przystajń
znajduje się około 30 nieruchomości, co do których wymaga się wjazdu w boczną dojazdową drogę
do posesji.
10. Wykonawca każdego miesiąca podczas odbioru odpadów, począwszy od kwietnia 2015 r., będzie 
wyposażał każdą nieruchomość zamieszkałą w nowe worki do zbiórki odpadów segregowanych 
zgodnie z tabelą nr 3 niezależnie od ilości wystawionych worków, tzn. również w sytuacji gdy na 
danej posesji nie wystawiono żadnego worka z odpadem segregowanym.
11. W trakcie realizacji zamówienia w sytuacji powstania nowej zamieszkałej nieruchomości bądź 
zmiany ilości mieszkańców na dotychczas zamieszkałej, Wykonawca będzie obowiązany wyposażyć 
daną nieruchomość w odpowiednie pojemniki (worki) zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego, co ma
nastąpić w terminie do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca odbierał  każdą ilość odpadów objętych zamówieniem 
wystawionych przez właściciela nieruchomości zamieszkałej,  w tym w szczególności odpady 
zgromadzone w pojemnikach lub workach innych niż dostarczone przez Wykonawcę.
13. Wykonawca zobowiązany jest  do prowadzenia w okresie realizacji  zamówienia następujących
Punktów  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  (zwanych  PSZOK)  i  wyposażenia  ich  w
odpowiednie kontenery:

1) PSZOK przy ul. Łąkowej nr 8 w Pankach (teren Oczyszczalni Ścieków) – wyposażenie w
kontener otwarty 7 m³ do gromadzenia odpadów zielonych,

2) PSZOK przy ul. Częstochowskiej nr 5 w Przystajni (parking Urzędu Gminy) – wyposażenie w
pojemnik 1100 l do gromadzenia chemikaliów.

Wymiana pojemników (kontenerów) z PSZOK następowała będzie po ich zapełnieniu i telefonicznym
(e-mailowym) powiadomieniu Wykonawcy o konieczności ich wymiany, w terminie 7 dni roboczych 
od dnia zgłoszenia, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 6 miesięcy.



14. Częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów:

Tabela nr 5
Rodzaj odpadów Kod odpadów Częstotliwość odbioru

Odpady odbierane  bezpośrednio sprzed  nieruchomości 

Odpady zmieszane 

20 03 01
1 raz w miesiącu, za wyjątkiem budynków

wielolokalowych przy ul. Targowej nr 8, 10 gdzie
odbiór wynosi 2 raz w miesiącu

Odpady segregowane 

15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15
01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01
02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99

1 raz w miesiącu
Odpady wielko - 
gabarytowe

20 03 07 
3 zbiórki w trakcie trwania umowy

Odpady budowlane 
17 01 07, 17 01 80, 17 03 80,
17 06 04, 17 09 04

Po dokonaniu zgłoszenia przez
Zamawiającego

Odpady odbierane z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Rodzaj odpadów
Kod odpadów

Częstotliwość odbioru
Odpady  zielone 20 01 08, 20 02 01 Po zapełnieniu pojemnika / kontenera

Chemikalia 
20 01 13, 20 01 26, 20 01 27,
20 01 28, 20 01 29, 20 01 30

15. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest obowiązany do odbioru i zagospodarowania od
właściciela nieruchomości zamieszkałej następujących frakcji odpadów budowlanych:

1) gromadzone  łącznie  zmieszane  odpady  z  betonu,  gruzu  ceglanego,  odpadowe  materiały
ceramiczne i elementy wyposażenia, usunięte tynki, tapety, okleiny, zespoły okienne, drzwi,
wszelkie elementy hydrauliczne z domowych instalacji wodno – kanalizacyjnych,  grzejniki

2) gromadzona oddzielnie odpadowa papa

3) gromadzony  oddzielnie  styropian  czysty/zanieczyszczony  (za  wyjątkiem  styropianu
opakowaniowego który gromadzony będzie jako zmieszany odpad komunalny o kodzie 20 03
01)

4) gromadzona oddzielnie wełna mineralna

Wymóg „oddzielnego gromadzenia” zostaje spełniony,  jeżeli dana frakcja jest zgromadzona np. w
oddzielnym worku, tym samym nie styka się bezpośrednio z innymi frakcjami.
W  przypadku  zaistnienia  konieczności  odbioru  odpadów  budowlanych  z  danej  nieruchomości
Zamawiający dokonuje telefonicznego (e-mailowego) zgłoszenia Wykonawcy, który w terminie 7 dni
roboczych od dnia zgłoszenia dostarcza pod wskazany adres pojemnik. Właściciel nieruchomości ma
10 dni roboczych na zapełnienie pojemnika. Odbiór pojemnika następuje w terminie 7 dni roboczych
od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. 
Wykonawca  na  potrzeby  odbioru  odpadów  budowlanych  ma  obowiązek  posiadać   pojemniki/
kontenery/ worki typu „big-bag” o pojemnościach: 120l, 240l,  1 m³,  3 m³,  5 m³,  7 m³.
16. Wykonawca  w ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia  przeprowadzi  trzy zbiórki  odpadów
wielkogabarytowych  w okresie  maj-czerwiec  2015 r.,  wrzesień-październik  2015 r.,  maj-czerwiec
2016 r. które będą odbierane z nieruchomości w ramach tzw. „wystawki”.
17.  Wykonawca powinien dążyć do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do
masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu,  przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29  maja 2012  r.  w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych.
18. Wykonawca powinien dążyć do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do



masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25  maja 2012  r.  w sprawie poziomów ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz
sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.
19. Załadunek i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu, który musi
być  w  dyspozycji  Wykonawcy.  Pojazdy  winne  być  oznakowane  w  sposób  czytelny  i  widoczny,
umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i
numeru telefonu przedsiębiorcy. 
20. Pojazdy Wykonawcy w trakcie realizacji usług odbioru odpadów komunalnych realizowanych na
rzecz  Zamawiającego  nie  mogą  jednocześnie  odbierać  odpadów komunalnych  z  nieruchomości
niezamieszkałych, które nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami. 
21. Wykonawca jest zobowiązany do:

 bieżącego prowadzenia ewidencji odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych, z uwzględnieniem ich kodów oraz prowadzenia wymaganej prawem 
sprawozdawczości,

 bieżącego informowania Zamawiającego o wszystkich przypadkach niedopełnienia przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązku w zakresie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych.

22. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach do końca miesiąca następującego po kwartale którego dotyczy,  kwartalne
sprawozdania dotyczące:

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

• informacji o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:  przekazanych do
składowania na składowisko odpadów oraz nieprzekazanych do składowania na składowisku
odpadów i sposobie ich zagospodarowania,

• liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne,
• wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny

z regulaminem.
23.  Wykonawca  obowiązany  będzie  do  opracowania  i  dostarczenia  mieszkańcom harmonogramu
wywozu  odpadów zmieszanych,  segregowanych,  wielkogabarytowych  który powinien  określać  co
najmniej datę i wykaz miejscowości, w których będzie realizowany wywóz danego dnia, w terminie
do 30 marca 2015 r.
Wymaga się aby odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych z danej nieruchomości następował w
tym samym dniu. Ponadto odbiór ma następować w II połowie każdego miesiąca i spełniać wymóg
określony w rozdziale 4 ust. 6 SIWZ. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
24. Wykonawca obowiązany będzie do ważenia pojazdów zbierających  odpady zmieszane, odpady
segregowane na urządzeniu wagowym znajdującym się na terenie gminy Przystajń. Ważenie odbywać
się będzie w dniu wykonywania usługi przed rozpoczęciem pracy oraz  po zapełnieniu pojazdu.
Ważenie pojazdów odbywać się będzie na legalizowanej wadze znajdującej się w Przystajni ul. Bór
17, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.   Nie dotyczy to sytuacji, w których z przyczyn
niezależnych  od  Wykonawcy,  pojazd  nie  będzie  w  stanie  dokonać  ważenia  w  godzinach
udostępnienia  wagi.  W  takim  przypadku  należy  niezwłocznie  powiadomić  Zamawiającego  o
zaistniałej  sytuacji.  Za  przyczyny  niezależne  od  Wykonawcy  uznaje  się:  warunki  atmosferyczne
wydłużające  czas  odbioru,  awaria  pojazdu  odbierającego  odpady wydłużająca  czas  odbioru,  brak
dostępu do wagi. Koszty ważenia ponosi Zamawiający.

Rozdział 5. Oferty częściowe
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Złożenie oferty obejmuje całość przedmiotu zamówienia i stanowi jeden z warunków ważności
oferty.
Rozdział 6. Oferty wariantowe



1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 7. Termin wykonania zamówienia
1. Zamówienie realizowane będzie od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 września 2016 r.
Rozdział 8. Wadium                                                                                                      
1. Wykonawca,  pod rygorem wykluczenia z postępowania,  zobowiązany jest wnieść wadium w
wysokości 6 000,00 zł (słownie sześć tysięcy zł 00/100).
2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art.  45  ustawy PZP  przed upływem terminu
składania ofert, tj. do dnia 07.01.2015 r., godz. 10:00. 
3. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:

a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w 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. z
2007 r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego –  Bank
Spółdzielczy Krzepice O/Przystajń Nr Konta:  95  8250  1039  2103  0000  0013  0002  z adnotacją
„wadium – odpady”.  Zamawiający uzna,  że termin wpłaty wadium został dotrzymany,  jeżeli przed
jego upływem zostało uznane konto Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach musi spełniać następujące wymagania:

a) nie budzące wątpliwości zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty beneficjentowi –
wierzycielowi (Zamawiającemu)  należności w przypadkach określonych w art.  46  ustawy
pzp,

b) zobowiązanie gwaranta – poręczyciela powinno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na
pierwsze żądanie beneficjenta – wierzyciela (Zamawiającego),

c) gwarancja – poręczenie winny spełniać wymogi określone we właściwych przepisach .
6. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy PZP.

9.  Warunki udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków    
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:
a) posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności  jeżeli

przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania  tj.  wpis  do  rejestru  działalności
regulowanej, zezwolenie na transportowanie odpadów wydane przez odpowiedni organ

b) posiadania  wiedzy  i  doświadczenia  tj.  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  wszczęciem
postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest
krótszy to w tym okresie, wykonali co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem
usłudze  stanowiącej  przedmiot  zamówienia,  obejmującą  wykonanie  usługi  odbierania
odpadów komunalnych o masie minimum 500 Mg rocznie

c) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do
wykonania  zamówienia,  tj.  spełniają  warunki  określone  w  rozporządzeniu  Ministra
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  kwotę  co  najmniej
70 000,00 zł (słownie siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100) 

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP 
2.  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia
oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 10.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody



“spełnia”  -  “nie spełnia”.  Wykonawcy,  którzy nie spełnią,  choć jednego z warunków zostaną
wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.

Rozdział  10.  Oświadczenia i dokumenty,  jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1.  Wykonawca  przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  obowiązany  jest  złożyć  następujące
dokumenty i oświadczenia:
1) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ.
2) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w rozdziale 9 ust. 1 - załącznik
nr 2 do SIWZ.
3) istotne postanowienia umowy z akceptacją zawartych w nich postanowień – załącznik nr 3 do
SIWZ.
4) wykaz sprzętu posiadanego do realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
5)  oświadczenie o przynależności  do grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ wraz z listą
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
6) zezwolenie na transport odpadów, wydane przez właściwy organ,
7)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że
Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,  wystawione nie wcześniej niż 3  miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
8) aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy
Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłaceniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości
wykonania decyzji  właściwego organu, wystawione nie wcześniej  niż  3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
9) opłaconą  polisę  lub  inny  dokument  potwierdzający,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od
odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  wykonywanej  działalności  związanej  z  przedmiotem
zamówienia na kwotę co najmniej 70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100)
10) potwierdzenie wniesienia wadium,
11)  wpis  do  rejestru  działalności  regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  na
terenie gminy Przystajń.
2. Zamawiający wymaga w stosunku do podmiotów występujących wspólnie, aby:

• Partnerzy wchodzący w skład podmiotu występującego wspólnie razem udokumentowali, że 
posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie powierzonym 
im do wykonania, w ramach niniejszego zamówienia.

• Partnerzy wchodzący w skład podmiotu występującego wspólnie w sumie spełniali wymagane
warunki w zakresie potencjału ekonomicznego,  finansowego i technicznego oraz
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na  potencjał  innych  podmiotów,  które  będą  brały  udział  w  realizacji  części  zamówienia,
przedkłada  także  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w  zakresie  wymaganym  dla
wykonawcy.

3. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy.  Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego
pełnomocnika.
4. W przypadku,  gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN. Zamawiający przeliczy
ją na złoty polski, przy czym do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs wymiany walut NBP
obowiązujący w dniu składania ofert.
5.  Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji  ani  nie  ogłoszono upadłości  -  wystawiony nie wcześniej  niż  6
miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w



postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 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  wniosków o  dopuszczenie  do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż
6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Rozdział 11.  Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane będą w formie pisemnej:

1) na adres siedziby Zamawiającego
2) faksem na nr 34/3191732
3) drogą elektroniczną na adres czpg@gminaprzystajn.pl (przesłanie skanu dokumentu)

2. Jeżeli korespondencja przekazywana jest za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. SIWZ została opublikowana na stronie bip.przystajn.akcessnet.net, jak również można ją odebrać w
siedzibie Zamawiającego.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.  Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie
później  niż  na  2  dni  przed  upływem  terminu  składania  ofert  –  pod  warunkiem  że  wniosek  o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa terminu składania ofert.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom,  którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia,  bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszcza na
stronie, na której udostępniona jest specyfikacja.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem
terminu do składania ofert,  zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom,
którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej,  na której udostępniona jest
specyfikacja i jest ona dla Wykonawców wiążąca.
7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści
SIWZ.
8. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
Łukasz Grajcar, tel. 34 3191154 wew. 118, e-mail: czpg@gminaprzystajn.pl                       

Rozdział 12. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin  związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz,  na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3.  Zgoda  Wykonawcy  na  przedłużenie  okresu  związania  z  ofertą  jest  dopuszczalna  tylko  z
jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą
4. Odmowa  wyrażenia  zgody  na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  nie  powoduje  utraty
wadium.

Rozdział 13. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca może założyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad:

1) treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ;
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2) oferta winna być złożona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej;
3) oferta powinna być złożona zgodnie z załącznikiem nr  1 SIWZ – formularz oferty;
4) oferta winna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub 

 ręcznie nieścieralnym atramentem;
5) oferta wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami musi być podpisana przez

osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Upoważnienie to winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów
załączonych przez Wykonawcę;

6) wszelkie ewentualne poprawki w formularzach muszą być naniesione czytelnie i 
 parafowane przez osobę/osoby upoważnione do podpisania oferty;

7) w przypadku, gdy Wykonawca składa kopie jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na kserokopii składa własnoręczny
podpis poprzedzony adnotacją za zgodność z  oryginałem). Jeżeli do podpisania dokumentów
upoważnione są łącznie dwie lub  więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby;

8) nie dopuszcza się składania więcej niż jednej oferty;
9) nie dopuszcza się składania ofert wariantowych;
10) nie dopuszcza się składania ofert częściowych;
11) oferta powinna być spięta w sposób trwały i posiadać ponumerowane strony;
12) koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca;
13) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,

poświadczone  przez  wykonawcę.  Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym,  złożone  bez
wymaganych tłumaczeń, nie będą podlegały badaniu i ocenie

14) Dokumenty,  o  których  mowa  w rozdziale  10  SIWZ są  składane  w  formie  oryginału  lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  Zamawiający może
żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  potwierdzonej  kopii  dokumentu  wyłącznie
wtedy,  gdy przedstawiona  przez  Wykonawcę  kopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w
inny sposób;

15) wymaga się aby oferta była w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości, bez
uszkodzenia  tego  opakowania;  Wykonawca  zamieści  ofertę  w  wewnętrznej  i  zewnętrznej
kopercie które będą:
a) koperta  zewnętrzna:  zaadresowana  na  adres  Zamawiającego  „Gmina Przystajń  ul.

Częstochowska 5, 42-141 Przystajń” i posiadać oznaczenie „Oferta na: usługi związane z
odbiorem  i  zagospodarowaniem  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości
zamieszkałych na terenie gminy Przystajń. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj
7 stycznia 2015 r. godz. 10:10”

b) koperta  wewnętrzna:  koperta  wewnętrzna  poza  oznakowaniem  jak  wyżej  powinna
zawierać  nazwę i  adres  Wykonawcy tak,  aby można było  odesłać  ofertę  w przypadku
stwierdzenia złożenia jej po terminie składania ofert.

3. Zmiana bądź wycofanie oferty:
1) zgodnie  z  art.  84  ustawy PZP Wykonawca  może  przed  upływem terminu  składania  ofert

zmienić lub wycofać ofertę;
2) oferta, może być zmieniona lub wycofana, poprzez złożenie oferty oznaczonej w 

 sposób określony w ust. 2 pkt. 15 SIWZ z dodatkowym opisem: WYCOFANIE OFERTY lub
ZMIANA OFERTY.

Rozdział 14. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  
Urząd Gminy Przystajń, Ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń, pokój nr 19 (sekretariat)  w terminie
do 7 stycznia 2015 r. do godz. 10:00
2. Ofertę złożoną po terminie do składania ofert zwraca się bez jej otwierania oferentowi.
3. Zamawiający przedłuża termin składania ofert,  jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
4. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.
5. O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi poprzez zamieszczenie takiej informacji na 



stronie internetowej, na której umieszczona jest SIWZ.
6.  Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi po upływie terminu do ich składania.
7. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 7 stycznia 2015 r. o godz. 10:10 w Urzędzie Gminy 
Przystajń, ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń, sala konferencyjna.
8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.
9.  Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, zawartych w ofertach.
10. Informacje, o których mowa w ustępie 8 i 9 doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy
otwarciu ofert, na ich wniosek.

Rozdział 15. Opis sposobu obliczania ceny oferty.
1. W ofercie należy podać  cenę  jednostkową  za  odbiór,  transport  i  zagospodarowanie  1  Mg
poszczególnych frakcji odpadów, bądź cenę za  podstawienie, odbiór, transport i zagospodarowanie 1
pojemnika /worka big-bag/ kontenera.
2.  Przy ustalaniu ceny za odbiór 1 pojemnika / worka big-bag / kontenera z  odpadami budowlanymi
Wykonawca  musi  uwzględnić,  że  będą  w  nim gromadzone  w  dowolnych  proporcjach  wszystkie
frakcje wymienione  w rozdziale 4 ust. 15 SIWZ.
2.  Cena jednostkowa nie może ulec  podwyższeniu  przez  okres  trwania  umowy  za  wyjątkiem
przypadku określonego w § 3  ust. 2 Istotnych Postanowień Umowy.
3. Cena jednostkowa oferty uwzględnia wszystkie  zobowiązania,  koszty  i  składniki  związane  z
wykonaniem zamówienia, musi być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena jednostkowa za wykonanie usługi będzie podawana w fakturach wystawianych za l miesiąc
wykonywania usługi.
5. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się cen wariantowych.
6. Wykonawca winien podać zastosowaną stawkę VAT.

Rozdział 16.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu dokonywania oceny ofert.
1. Przy dokonywaniu oceny najkorzystniejszej oferty, stosowane będzie następujące kryterium:
Tabela przyjętych kryteriów:

Nazwa kryterium Waga
Cena 100%

 wzór według,  którego obliczane będzie kryterium ceny:

(XI x 1210) + (XII x 200) + (XIII x 10) + (XIV)  + (XV x 1) + (XVI x 1) + (XVII x 3) +  
(XVIII x 2) + (XIX x 2) + (XX x 2) + (XXI x 10) + (XXII x 10)= Y

Gdzie:
XI – Cena jednostkowa brutto badanej oferty w odniesieniu do 1 Mg odpadów zmieszanych
XII – Cena jednostkowa brutto badanej oferty w odniesieniu do 1 Mg odpadów 
         segregowanych
XIII – Cena jednostkowa brutto badanej oferty w odniesieniu do 1 Mg odpadów  
         wielkogabarytowych
XIV – Koszt wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki oraz Punktów  
         Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych w kontenery zgodnie z rozdziałem 4 ust. 7, 
         8, 9, 10, 11, 13 SIWZ
XV – Cena jednostkowa brutto badanej oferty  za podstawienie i odebranie 1 pojemnika 120l z
          odpadami budowlanymi
XVI  – Cena jednostkowa brutto badanej oferty  za podstawienie i odebranie 1 pojemnika 240l z
          odpadami budowlanymi
XVII – Cena jednostkowa brutto badanej oferty  za podstawienie i odebranie 1 worka typu „big-
          bag” o pojemności 1 m³ bądź pojemnika 1 m³ z odpadami budowlanymi
XVIII – Cena jednostkowa brutto badanej oferty  za podstawienie i odebranie 1 kontenera o  



          pojemności 3 m³ z odpadami budowlanymi
XI X – Cena jednostkowa brutto badanej oferty  za podstawienie i odebranie 1 kontenera o  
          pojemności 5 m³ z odpadami budowlanymi
XX  – Cena jednostkowa brutto badanej oferty  za podstawienie i odebranie 1 kontenera o  
          pojemności 7 m³ z odpadami budowlanymi
XXI – Cena jednostkowa brutto badanej oferty  za jednokrotny wywóz kontenera w odniesieniu
         do chemikaliów
XXII – Cena jednostkowa brutto badanej oferty za jednokrotny wywóz kontenera w 
         odniesieniu do odpadów zielonych
Y – Łączna wartość zamówienia Wykonawcy

2. Po dokonaniu oceny ofert przez Zamawiającego  nastąpi  podsumowanie  obliczonych  kwot  Y.
Oferta, przy której obliczono najniższą kwotę Y zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać  od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
4. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny zgodnie z art. 87 ust. 1
ustawy PZP,  niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
Rozdział 17. Istotne postanowienia umowy
1. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział 18. informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana jako oferta najkorzystniejsza w rozumieniu ustawy 
PZP, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem Umowy załączonym do niniejszej specyfikacji.
2. Zawarcie umowy nastąpi w terminie i w sposób określony w art. 94 ustawy PZP.

Rozdział  19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzieleni zamówienia.
1.  Wykonawcom,  których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielenia zamówień,  przysługują środki odwoławcze
przewidziane ustawą, a zawarte w Dziale VI Środki ochrony prawnej – ustawy PZP.

Rozdział 20. Informacje końcowe
1. W innych sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy PZP

Rozdział 21. Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 1 – Formularz oferty.
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy.
Załącznik nr 4 – Wykaz sprzętu posiadanego do realizacji zamówienia.
Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej


