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I. Nazwa oraz adres zamawiaj ącego: 
 
Gmina Wr ęczyca Wielka-Urz ąd Gminy 
ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wr ęczyca Wielka 
Tel. 034 / 317 02 45; fax: 034 / 317 02 15; www.bip .wreczyca-wielka.akcessnet.net 
 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. 
zm./ zwanej dalej ustawą 
 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów stałych komunalnych 
oraz objętych zbiórką selektywną z terenu gminy Wręczyca Wielka wg załącznika nr 5 do specyfikacji.  

Ilość i wielkość pojemników dla poszczególnych punktów określa w/w załącznik. Wykonawca 
dostarczy na własny koszt określone pojemniki w ilościach i we wskazane  miejsca, w terminie co 
najmniej na dwa dni przed datą rozpoczęcia świadczenia  usługi wywozu. 

3.Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu udostępnienia poszczególnych 
pojemników przez wykonawcę, zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 5. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do składania zamawiającemu co miesięcznych informacji  o ilości 
zebranych i wywiezionych odpadów wraz z kartami przekazania odpadów włącznie. 

5.Częstotliwośc wywóz odpadów zgodnie z wykazem określonym w załączniku nr 5. W razie 
uzasadnionej potrzeby częstotliwość wywozu oraz ilość zamówionych pojemników może ulec 
zmianom. 

6.Obowiązkiem wykonawcy jest również uprzątnięcie odpadów przy pojemnikach. 

7.Przedmiot zamówienia opisany jest w Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych  

 /CPV/ 90.51.31.00-7. 

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 
CZĘŚCIOWYCH 

1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁN IAJĄCYCH 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy. 

VI. Termin wykonania zamówienia : 

Termin realizacji zamówienia :      od 01.01.2011 do 30.06.2012. 

 
VII. Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków 
1.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 



 

 

a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia, 

c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 

ustawy. 
 
2.Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć w    
terminie wyznaczonym do składania ofert dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VIII ust. 1-4  
siwz. 
 
3.Zamawiający uzna , że Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki, jeżeli złoży wraz z ofertą  
   dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VIII w formie i o treści wymaganej niniejszą 
   specyfikacją. 
 
 
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYC WYKONAWCY 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu określonych w  pkt. VII siwz składają wraz z ofertą: 
 
1.Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy - załącznik nr 2 

2.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, 
 
3.Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 

 
4. Decyzję właściwego organu na odbiór i wywóz odpadów komunalnych, 

 
5.Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik), 
 
6.Dokumenty wymienione w ust 1 i 5 muszą być złożone w oryginale. 
 
7. Dokumenty wymienione w ust 2, 3 i 4 mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej „ za zgodność z oryginałem” przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
 
8.Załączniki będą wypełnione przez Wykonawcę wg warunków i postanowień zawartych w siwz bez 
dokonywania w nich zmian. Załączniki dołączone do specyfikacji przedstawione są w formie wzoru 
graficznego. 
 
9.Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie: 



 

 

 
a/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia 

wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawcą wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

 
b/ wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w ust. 1,2 i 3 powinny być złożone przez 

każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia. 
 
 
IX INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAK ŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI 

 
 
1.Wszelkie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.  
 
2.Dopuszcza się przekazywanie wniosków za pośrednictwem faksu. W tym przypadku, każda ze stron 
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji. Wymaga się aby, wnioski 
przekazywane faksem były potwierdzane pisemnie. 
 
3.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących dokumentów 
przetargowych. Zamawiający udzieli odpowiedzi - na wszystkie pytania wykonawcy, które otrzymał od 
wykonawców - nie później  niż na 2 dni przed terminem składania ofert tylko wtedy gdy wniosek o 
wyjaśnienie siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca połowy dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
 
4.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie siwz wpłynie do zamawiającego po upływie tego terminu, to wówczas 
zamawiający może nie udzielić wyjaśnień lub pozostawia wniosek bez rozpatrzenia. 
Odpowiedzi zamawiającego zostaną przesłane do wszystkich uczestników, którzy pobrali w Urzędzie 
Gminy dokumenty przetargowe wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła oraz zostaną 
udostępnione na stronie internetowej zamawiającego. 
 
 
5.Osobą uprawnioną do udzielania informacji po stronie zamawiającego jest  
Jarosław Borecki tel. 034 / 317 02 45;  fax. 034 / 317 02 15 
 
6. Przed ostatecznym terminem składania ofert zamawiający może zmienić specyfikację istotnych 
warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp. 
 
7. W celu zapewnienia wykonawcom niezbędnego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, 
zamawiający przedłuży w miarę potrzeby termin składania ofert, uwzględniając zapisy art. 38 ust. 6 
Pzp. 
 
 
X. Termin zwi ązania z ofert ą 
1/. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu na składanie ofert. (art. 85 Pzp) 
 
2/. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania z 
ofertą. Zamawiający może tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z 
ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenia zgody na przedłużenie w/w terminu na oznaczony 
okres, jednak nie dłużej niż na 60 dni. 
 



 

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1.Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim (art.9 ust.2 
ustawy). 
 
2. Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, 
który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem 
tego wykonawcy zostaną odrzucone. 
 
3.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty. 
 
4.Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy. 
 
5.Zamaiający zaleca, aby, ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we 
właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 
 
6.Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to 
musie w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienia do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to 
musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem. 
 
7. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, którą zamierza powierzyć wykonanie 
podwykonawcy. 
 
8.Na ofertę składają się: 
a/ wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 
b/ oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy  - załącznik nr 2 
c/ dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt. VIII  ust. 1 - 4 
 
9.Jeżeli  oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, 
które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te będą 
umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w 
ofercie i oznaczone klauzulą „TAJNE”. 
 
10. Oferta powinna być napisana na maszynie (komputerze) lub nieścieralnym atramentem oraz 
podpisana przez osobę lub osoby należycie upoważnione do jej podpisywania. Wszystkie stronice 
oferty, na których zostały dokonane poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby 
podpisujące ofertę. Wszystkie strony oferty powinny być ze sobą połączone w sposób trwały, 
uniemożliwiający jej naruszenie (z uwzględnieniem sytuacji opisanej w pkt. 9). 
 
11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, która będzie posiadać oznaczenie: 
Urząd Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1 , 42-130 Wręczyca Wielka 
„ oferta na odbiór i unieszkodliwianie odpadów komu nalnych z terenu gminy Wr ęczyca Wielka” 
nie otwierać przed 09.12.2010r. godz. 13:15. 
 
12. Poza oznaczeniem podanym jw. , koperta /opakowanie/ musi posiadać nazwę i adres wykonawcy, 
tak aby ofertę złożoną po terminie można było zwrócić bez otwierania. 
 
13. Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty za pomocą pisemnego zawiadomienia 
przekazanego przed terminem składania ofert określonym w  ust. 11. 
 



 

 

14. Zawiadomienie o  zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone zgodnie z 
postanowieniami ust. 11, a koperta powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami  
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
 
15. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert. 
 
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
 
1. Oferty można składać w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Wręczyca Wielka 
ul.Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka pok. nr 2 
2. Termin składania ofert upływa w dniu 09.12.2010r. o godzinie 13.00 
 lub przesyłać pocztą - nie później niż do dnia 09.12.2010r.  do godziny 13.oo 
 
3. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 09.12.2010 , o godz. 13.15 w siedzibie 
zamawiaj ącego w pok. nr 10 . 
 
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1.Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty, aby obejmowała wszystkie koszty, jakie 
Wykonawca poniesie przy realizacji zamówienia. 
2. Wykonawca poda cenę  w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
3.Cena określona przez Wykonawcę pozostanie stała w okresie realizacji umowy i nie będzie 
podlegała zmianom. 
 
4.Zamawiający przyjmie oferowaną cenę jako ostateczną , za jaką przedmiot zamówienia zostanie 
wykonany. 
 
XIV. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH , W JAKICH MOG Ą BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM A WYKONAWCĄ 
 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, wynikające z umowy zawartej w wyniku niniejszego 
postępowania prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich. 
 
XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE 
OFERT WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ  SPOSOBY OCENY OFERT 
 
1.Kryteriami oceny ofert jest cena 
2.Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN  cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. 
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonywaniem 
zamówienia. 
4.W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenie przez Wykonawcę 
wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty. 
 
5.Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę , którego oferta została poprawiona. Dopuszczalny 
zakres poprawiania oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych określa art. 87 ustawy. 
 
6.Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodzi się na poprawienia 
omyłki o której mowa w art.. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy jego oferta zostanie odrzucona. 
 
 



 

 

7.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie odpowiadać zasadom określonym w 
ustawie Pzp, spełni warunki określone w mniejszej specyfikacji, nie będzie podlegać odrzuceniu oraz 
uzyska największą ilość punktów przyznanych w ramach kryterium ustalonego w pkt. XVI. 
 
 
XVI. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 
 
1.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium oceny ofert jakim jest cena - 
waga 100%. 
2.Ceny ofert będą porównywane wg wzoru z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku: 
 
 
     zespolona oferta najtańszej oferty 
C=-------------------------------------------------   x 100% 
     Zespolona cena ocenianej oferty  
 

Zespolona cena oferty dla odpadów stałych jest sumą jednostkowych cen pomnożona przez 
współczynnik: 
 
0,4 dla pojemnika 1100L, 
0,3 dla pojemnika 1100 L (odpady segregowane), 
0,1 dla pojemnika 240 L, 
0,1 dla pojemnika 120 L, 
0,1 dla pojemnika 7m³ 
 
c- łączna ilość punktów  

 
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY WS. ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
 
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 
zobowiązany ustawą. 
2.W przedmiotowym postępowaniu odwołanie wnosi się w terminie i na zasadach określonych w art. 
182 ustawy. 

 
              WÓJT 
         Henryk  Krawczyk 
 
 
 
Wręczyca Wielka, dnia 18.11.2010r. 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY  

Nazwa Wykonawcy 

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

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

Adres Wykonawcy (wraz z kodem pocztowym) 

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

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

Tel. .................................................. , fax. .............................................................. 

Regon ............................................................... NIP ............................................... 

Nr konta na które będzie regulowane wynagrodzenie za usługę  

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

 

Do 

Gminy Wręczyca Wielka 

ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka 

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Odbiór, transport i 
unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu gminy Wręczyca Wielka” oferujemy 
wykonanie usługi za cenę: 

 

1.cena netto wywozu jednego pojemnika 120 l z odpadami komunalnymi 
niesegregowanymi..........zł , słownie : .................................... , podatek VAT w wysokości 
.......% w kwocie ..........................zł, (słownie ...........................), cena brutto 
............................zł, słownie : ........................................................................ 

 

2.cena netto wywozu jednego pojemnika 240 l z odpadami komunalnymi 
niesegregowanymi.........................zł , słownie : ............................................................. , 
podatek VAT w wysokości .......% w kwocie ..........................zł, (słownie .............................), 
cena brutto ............................zł, słownie : .......................................................... 



 

 

 

3.cena netto wywozu jednego pojemnika jezdnego 1100 l z odpadami komunalnymi 
niesegregowanymi........................zł , słownie : ..................................................... , podatek 
VAT w wysokości .......% w kwocie ..........................zł, (słownie ............................................), 
cena brutto ............................zł, słownie : ........................................................................ 

 

4.cena netto wywozu jednego kontenera o poj. 7m³ z odpadami komunalnymi 
niesegregowanymi .......................zł , słownie : ............................................................. , 
podatek VAT w wysokości .......% w kwocie ..........................zł, (słownie .......................), 
cena brutto ............................zł, słownie : ................................... 

5.cena netto wywozu jednego pojemnika o poj. 1,5m³ z odpadami komunalnymi 
segregowanymi na szkło.......................zł , słownie : ............................................................. , 
podatek VAT w wysokości .......% w kwocie ..........................zł, (słownie 
..........................................), cena brutto ............................zł, słownie : 
........................................................................ 

6.cena netto wywozu jednego pojemnika o poj. 1,5m3 z odpadami komunalnymi 
segregowanymi na papier.......................zł , słownie : .................................... , podatek VAT w 
wysokości .......% w kwocie ..........................zł, (słownie ..........................................), cena 
brutto ............................zł, słownie : ........................................................................ 

7.cena netto wywozu jednego pojemnika o poj. 2,5m³ z odpadami komunalnymi 
segregowanymi na tworzywa sztuczne...............zł , słownie : ..........................................., 
podatek VAT w wysokości .......% w kwocie ..........................zł, (słownie ..............................), 
cena brutto ............................zł, słownie : ........................................................................ 

 

1.Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia 01.01.2011. do dnia 30.06.2012. 

2.Oświadczamy, że : 

a/ zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń. 

b/ uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty 

c/ oświadczamy, że uważamy się za związanymi niniejszą ofertą na czas 30 dni od terminu 
składania ofert określonego w SIWZ 

d/ oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655/. 

3.Ofertę niniejszą składamy na .................... stronach, podpisanych i kolejno 
ponumerowanych od nr ......... do nr ........... w 1 egzemplarzu. 



 

 

4.Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

a/ formularz ofertowy załącznik nr 1 

b/ oświadczenie zgodnie z art. 22 ustawy ; załącznik nr 2 

c/ zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego 

d/. zaświadczenie z ZUS lub KRUS 

f/ decyzja właściwego organu na odbiór i wywóz odpadów komunalnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

załącznik 2 
 

Załącznik Nr 2 

 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 
Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór, transport i unieszkodliwianie 
odpadów stałych komunalnych  z terenu gminy Wręczyca Wielka, 
 
My niżej podpisani 
 
 
..................................................................................................... 

/imię i nazwisko/ 

 
 
..................................................................................................... 
 
działając w imieniu i na rzecz 
 
 
....................................................................................................................................................... 

(nazwa / firma i adres Wykonawcy) 

 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
oświadczamy, iż spełniamy wymogi o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, a szczególności: 
 

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadamy  wiedzę i doświadczenie; 
3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
5) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Pieczęć Wykonawcy 



 

 

 
Załącznik 3 

 
Wzór umowy Nr ........../2010 

 
 

 Zawarta w dniu ...................... 2010 roku we Wręczycy Wielkiej pomiędzy: 
Gminą Wręczyca Wielka - Urząd Gminy ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca  Wielka 
reprezentowaną przez: 
 mgr Henryk Krawczyk – Wójt Gminy 
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,  
a firmą 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................... reprezentowaną przez: 
- ........................................................ 
- ........................................................ 
działającą na podstawie wpisu do ......................................... Nr ................................................. 
prowadzonego w .........................    ............................................................................................, 
zwanym dalej WYKONAWCĄ. 
 
Zamawiający, stosownie do art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655) w trybie przetargu 
nieograniczonego, dokonał wyboru oferty Wykonawcy, celem zawarcia umowy o 
następującej treści: 
      § 1 
Zamawiający zleca, Wykonawca przyjmuje do realizacji systematycznego odbioru i wywozu 
niesegregowanych i segregowanych odpadów komunalnych z obiektów administrowanych 
przez Zamawiającego położonych na terenie  i w terminach określonych w SIWZ będącej 
załącznikiem Nr 1 niniejszej umowy. 
 
      § 2 

1. Odpady komunalne Wykonawca będzie wywoził własnym transportem. 
2. Koszty związane z dostarczeniem odpadów na wysypisko ponosi Wykonawca. 
3. Wywóz odpadów z nieruchomości przy ul..................... Wykonawca będzie realizował 

trzy razy w tygodniu, z posesji......... jeden raz w tygodniu. 
 

§ 3 
1. Pojemniki do zbiórki odpadów, Wykonawca zgodnie z zapisem w SIWZ dostarcza 

bezpłatnie. 
2. Wykonawca nie będzie pobierał od Zamawiającego dodatkowych opłat za 

udostępnianie pojemników określonych w SIWZ będącej załącznikiem Nr 1 do 
umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do : 
– dbałości o estetyczny wygląd i stan techniczny pojemników do gromadzenia odpadów 
komunalnych, w przypadku uszkodzenia pojemnika - bezzwłocznego dostarczenia 
sprawnego pojemnika o takich samych parametrach. 
- dezynfekcji na własny  koszt pojemników, w których gromadzone są odpady 1 raz w 
miesiącu lub bezzwłocznie w sytuacji zaistnienia takiej konieczności po otrzymaniu 
pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. 
 
 



 

 

 
      § 4 
1. Wykonawca jest zobowiązany do składania Zamawiającemu comiesięcznych 

informacji o ilości zebranych i wywiezionych odpadów komunalnych. 
2. Informację, o której mowa w ust.1 Wykonawca składa Zamawiającemu wraz z 

fakturą, o której mowa w § 5. 
 

§ 5 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za odbiór i wywóz odpadów 

komunalnych: 
a) w kwocie ............... zł ( słownie złotych....................................................), w tym 

podatek VAT, za kontener 7 m3 ; 
b) w kwocie  ................ zł ( słownie złotych.........................................................), w tym 

podatek VAT za pojemnik jezdny 1100 l. 
c) w kwocie  ................ zł ( słownie złotych.........................................................), w tym 

podatek VAT za pojemnik 240 l. 
d) w kwocie  ................ zł ( słownie złotych.........................................................), w tym 

podatek VAT za pojemnik 120 l. 
e) w kwocie  ................ zł ( słownie złotych.........................................................), w tym 

podatek VAT za pojemnik jezdny 1100 l. 
 

2. za odbiór i wywóz niesegregowanych 
a) w kwocie  ................ zł ( słownie złotych.........................................................), w tym 

podatek VAT za pojemnik ze szkłem 1,5m³  
b) w kwocie  ................ zł ( słownie złotych.........................................................), w tym 

podatek VAT za pojemnik z tworzywami sztucznymi 2,5m³ 
c) w kwocie  ................ zł ( słownie złotych.........................................................), w tym 

podatek VAT za pojemnik z papierem i tekturą 1,5m³ 
 

 
2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy obliczona będzie jako iloczyn 

faktycznie odebranych oraz wywiezionych kontenerów i ceny, o której mowa w ust.1. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust .2 płatne będzie przelewem na rachunek 

Wykonawcy na podstawie faktury VAT, w terminie do 21 dni od dnia doręczenia jej 
Zamawiającemu. 

4. Wykonawca złoży fakturę VAT po upływie miesiąca, którego ona dotyczy wraz z 
dokumentami określonymi w § 4 ust.1. 

 
§ 6 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 30.06.2012r. 
 
      § 7 
Strony ustalają kary umowne: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 
a) za każdy dzień opóźnienia w wykonywaniu usługi z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 1 % wynagrodzenia z miesiąca 
poprzedniego, obliczonego wg zasad określonych w § 5 ust.2 umowy, 

b) odstąpienia od realizacji umowy w wysokości trzykrotnego wynagrodzenia z miesiąca  
      poprzedzającego odstąpienie od umowy, obliczonego wg zasad określonych w  
      § 5 ust.2 umowy. 



 

 

c) naruszenia obowiązku określonego w § 4 ust.1 w wysokości 1% wynagrodzenia z 
miesiąca poprzedniego, obliczonego wg zasad określonych w § 5 ust.2 umowy, 

2. Ewentualne kary umowne, określone w ust.1 lit.a, c Zamawiający potrąci z 
przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 

3. Karę określoną w ust.1 lit. b Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w terminie do 7 dni 
od daty otrzymania wezwania ze strony Zamawiającego  

4. Żądanie kary umownej nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 
§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle stosowania umowy rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 9 

Odbiór odpadów Wykonawca będzie świadczył zgodnie z przepisami: 
- ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska/ Dz.U z 2008 r., Nr 25 poz. 150 ze 
zmianami/, 
- ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach/ Dz.U z 2005 r. 
Nr 236 poz. 2008 ze zmianami/. 
- ustawy z dnia 21.04.2001 r. o odpadach / Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 ze zmianami/, 
- ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 
1655 ze zmianami/. 
 
      § 10 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje 
Zamawiający , a jeden Wykonawca. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

         Załącznik 4 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................... 
 
 
Siedziba ...................................................................................... 
 
 
Regon ..........................................................................................  NIP ........................................ 
 
 
Telefon ......................................................................................... Fax ........................................ 
 
Oświadczam, że w realizacji zamówienia na : 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Zakres usług określony w:  
a/ wykazie nr 1 zamierzam / nie zamierzam* powierzyć podwykonawcy  
b/ wykazie nr 2 zamierzam / nie zamierzam* powierzyć podwykonawcy  
c/ wykazie nr 3 zamierzam / nie zamierzam* powierzyć podwykonawcy 
 
 
 
....................................................................................................................................................... 
   /nazwa i adres podwykonawcy/ 
 
 
Podwykonawca posiada : 
 
1.Zarejestrowana działalność gospodarczą w zakresie objętym zleconemu zakresowi robót, 
2.Posiada niezbędne do wykonania określonych robót, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień. 
 
Oświadczam, że ponoszę wszelką odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawcy i jego pracowników. 
 
 
.................................. data .......................... 
 
         ......................................... 
          /podpis i pieczęć/ 
*niewłaściwe skreślić 



 

 

Załącznik nr 5 

 W y k a z nr 1 
punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

 
lp. Miejscowość Bliższe określenie Szkło  

poj.  
pojemnika 
1,5m³/ szt 

Plastik 
poj. 

pojemnika 
2,5m³/szt. 

Makulatura 
poj. pojemnika  

1,5m³/szt 

Częstotliwość 
wywozu 

1. Wręczyca 
Wielka 

przy ulicy 
Szkolnej 

1 1 0 co dwa tygodnie, 
*/w okresie letnim 

co 10 dni 

2. Wręczyca 
Wielka 

boisko sportowe 1 1 0 co dwa tygodnie 
*/w okresie letnim 

co 10 dni 

3. Truskolasy róg ulicy Szkolnej 
i 1-go Maja 

1 1 0 co dwa tygodnie 
*/w okresie letnim 

co 10 dni 

4. Szarlejka ul. Łukaszewicza 
koło sklepu 

1 1 1 co dwa tygodnie 
*/w okresie letnim 

co 10 dni 

5. Kalej koło remizy OSP 1 1 0 co dwa tygodnie 
*/w okresie letnim 

co 10 dni 

6. Grodzisko plac OSP 1 1 0 co dwa tygodnie 
*/w okresie letnim 

co 10 dni 
7. Borowe ul. Sportowa 1 1 0 co dwa tygodnie 

*/w okresie letnim 
co 10 dni 

8. Borowe ul. Nowa  1 1 0 co dwa tygodnie 
*/w okresie letnim 

co 10 dni 
9. Puszczew sklep GS 1 1 0 co dwa tygodnie 

*/w okresie letnim 
co 10 dni 

10. Kuleje plac szkoły 1 1 1 co dwa tygodnie 
*/w okresie letnim 

co 10 dni 
11. Kuleje plac OSP 1 1 0 co dwa tygodnie 

*/w okresie letnim 
co 10 dni 

12. Bieżeń ul. Strażacka 1 1 0 co dwa tygodnie 
*/w okresie letnim 

co 10 dni 
13. Pierzchno koło remizy OSP 1 1 1 co dwa tygodnie 

*/w okresie letnim 
co 10 dni 

14. Hutka plac OSP 1 1 0 co dwa tygodnie 
*/w okresie letnim 

co 10 dni 
15. Nowiny plac OSP 1 1 0 co dwa tygodnie 

*/w okresie letnim 
co 10 dni 

16. Piła Druga boisko sportowe 1 1 0 co dwa tygodnie 
*/w okresie letnim 

co 10 dni 
 
*/okres letni obejmuje miesiąc czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 



 

 

 
W y k a z nr 2 

 
punktów zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych 

 
lp. Miejscowość Bliższe określenie  

poj. 
pojemnika 
120L/szt 

 
poj. 

pojemnika 
240L/szt 

 
 

poj. pojemnika  
1100L/ilość szt 

Częstotliwość 
wywozu 

1. Wręczyca 
Wielka 

ulica Strażacka 21 0 1 0 do 3x / m-c 

2. Wręczyca 
Wielka 

oczyszczalnia 0 0 1 do 3x / m-c 

3. Truskolasy ul. Cmentarna 1, 
lecznica zwierząt 

0 0 1 do 2x / m-c 

4. Wręczyca Mała  ul. Kopalniana; 
blok awaryjny 

0 0 3 do 3x / m-c 

5. Truskolasy ul. Rynek 10 0 1 0 do 3x / m-c 
6. Szarlejka ul. Łukaszewicza 325 1 0 0 1x / m-c 
7. Kalej ul. Główna 72 1 0 0 1x / m-c 
8. Truskolasy k/OSP 0 1 0 1x / m-c 
9. Puszczew Nr 102 1 0 0 1x / m-c 
10. Truskolasy ul. Kamienna 41 oczysz. 0 1 0 2x / m-c 
11. Bór Zapilski 54 0 1 0 2x / m-c 
12. Grodzisko ul. Kłobucka 7 0 1 0 1x / m-c 
13. Kuleje ul. Kolejowa 24 0 1 0 1x / m-c 

 
 
 
 
 

W y k a z nr 3 
 

punktów  zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych 
 

lp. Miejscowość Bliższe określenie  
typ 

pojemnika  
KP7/szt 

 
 

poj. pojemnika  
1100l/ilość szt 

Częstotliwość 
wywozu 

1. Wręczyca Wielka ulica Sienkiewicza 1 0 do 3x / m-c 
2 Wręczyca Wielka ulica Sienkiewicza 1 0 1 do 4 x / m-c 

 
 
 


