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Nazwa zamówienia -zadanie: 

,,Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Chełm Śląski 

oraz usług edukacji ekologicznej i promocji ekologii”

CPV: 

90511100-3 Usługi gromadzenia stałych odpadów miejskich
90511200-4 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511300-5 Usługi zbierania śmieci
90511200-9   - Usługi transportu odpadów
90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
90513100-7  - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90513000-6  - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Gmina  Chełm  Śląski   zaprasza  do  składania  ofert  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie 
przetargu nieograniczonego na ,,Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  na  terenie  Gminy Chełm Śląski   oraz  usług 
edukacji ekologicznej i promocji ekologii”

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiający:
Gmina Chełm Śląski 

Adres:
ul. Konarskiego 2
41-403 Chełm Śląski 

       tel. 032 225 75 03 , 032 225 75 04,  fax 032 225 75 40
       strony internetowej na której dostępna jest SIWZ:  www.  chelmsl.pl  , 
       e-mail: sekretariat@  chelmsl.pl  

2. Tryb postępowania:

2.1. Postępowanie jest  prowadzone z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143 i Nr 87 poz. 484 
i Nr 234, poz. 1386 Nr 240. poz. 1429 oraz z 2012r. poz. 769, 951, 1101 i 1529) zwanej 
dalej  p.  z.  p.,  obowiązujących  dla  postępowań o  wartości  zamówienia  przekraczającej 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 
ust. 1 p. z. p. oraz art. 39 – 46 p. z. p.

3. Przedmiot zamówienia:

3.1. Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  polegająca  na  odbieraniu  i  zagospodarowaniu 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
oraz od właścicieli  nieruchomości,  na których nie zamieszkują mieszkańcy,  a powstają 
odpady komunalne, usługa edukacji ekologicznej i promocji ekologii oraz pozostałe usługi 
wymienione  w  Opisie  Przedmiotu  Zamówienia  (OPZ).  Charakterystyka  Gminy  Chełm 
Śląski  stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

3.2. Okres realizacji przedmiotu zamówienia: od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. 

3.3. Ze  względu  na  specyfikę  przedmiotu  zamówienia,  przed  złożeniem  oferty,  zaleca  się 
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wykonawcy  przeprowadzenie  wizji  lokalnej  obszaru  Gminy  Chełm  Śląski   oraz 
przeprowadzenia symulacji  przebiegu tras odbioru odpadów. Wraz z ofertą wykonawca 
składa oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami lokalnymi wykonywania przedmiotu 
zamówienia oraz Harmonogram Usług spełniający wymagania określone w SIWZ.

3.4. Szczegółowe  wymagania  dotyczące  świadczenia  usług  stanowiących  przedmiot 
zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej 
siwz.

3.5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
               90511100-3 Usługi gromadzenia stałych odpadów miejskich
               90511200-4 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
               90511300-5 Usługi zbierania śmieci
               90511200-9   - Usługi transportu odpadów
               90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
               90513100-7  - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90513000-6  - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa   w 
art. 67 ust. 1 pkt. 6 p. z. p.

Zamawiający  może  udzielić  zamówień  uzupełniających  do  50  %  wartości  zamówienia 
podstawowego w trybie zamówień z wolnej ręki na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 
pkt 6  PZP.
Zmiany  zakresu  usługi,  wynikające  ze  zwiększenia  częstotliwości  odbioru  odpadów  lub 
konieczności objęcia systemem właścicieli nieruchomości nie uwzględnionych w załącznikach nr 5 
i  6 do  SIWZ,  powodujące  wzrost  wartości  usługi  o  50%,  traktowane  będą  jako  zamówienie 
uzupełniające i skutkowała będzie zawarciem nowej umowy z tym samym Wykonawcą - 
Zamawiający  dopuszcza  udzielenie  zamówienia  uzupełniającego  z  chwilą  gdy  wielkość 
zamówienia zwiększy się  o 20% .

5. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawiera załącznik nr 4 do 
SIWZ.

6. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 

7. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy pomocy podwykonawców.

9. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień 
oraz informacji faksem. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia  oraz  informacje  faksem,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania.

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1. posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności  jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności:

1.1.1. posiadania aktualnego zezwolenia właściwego organu na zbieranie odpadów 
wydanego w trybie przepisów ustawy z  dnia  14 grudnia  2012 r. - o odpadach (Dz. U. z 
2013r. Poz.21..

1.1.2. posiadania  pozwolenia  na  wytwarzanie  odpadów  niebezpiecznych  bądź 



aktualnej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi; 

1.1.3. posiadania aktualnego zezwolenia właściwego organu na transport odpadów 
wydanego w trybie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o odpadach (Dz. U. 
z 2010r. Nr 185 poz. 1243 z poźn. zm.) lub jeżeli wykonawca jako wytwórca odpadów 
prowadzi  odzysk,  unieszkodliwianie,  zbieranie  lub  transport  odpadów  aktualnego 
pozwolenia na wytwarzanie odpadów bądź aktualnej decyzji zatwierdzającej program 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi;

1.1.4. posiadania aktualnego wpisu do rejestru jako podmiot zbierający zużyty sprzęt 
prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – zgodnie z ustawą z 
dnia 29 lipca 2005 r. – o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 
180 poz. 1495 z poźn. zm.);

1.1.5. posiadania  pozwolenia  zintegrowanego,  o  ile  jest  ono  wymagane  do 
eksploatacji  instalacji  do  odzysku  lub  unieszkodliwiania  odpadów  pozostającej  w 
dyspozycji  wykonawcy na terenie regionu IV,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska  z  dnia  26  lipca  2002  r.  w  sprawie  rodzajów  instalacji  mogących 
powodować  znaczne  zanieczyszczenie  poszczególnych  elementów  przyrodniczych 
albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2002 r. nr 122., poz. 1055).

W  zakresie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności 
wykonawca nie może polegać na zdolnościach i potencjale innych podmiotów.

1.2. posiadania niezbędnej wiedzy i  doświadczenia wyrażającej się zrealizowaniem w ciągu 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert:

1.2.1.  usługi  lub  usług  polegających  na  odbieraniu  odpadów  komunalnych 
pochodzących  z  selektywnej  zbiórki  oraz  zmieszanych  odpadów  komunalnych  w 
łącznej ilości nie mniejszej niż 1200 /rok ton z zastrzeżeniem, że:

a) udział zmieszanych odpadów komunalnych nie może być mniejszy niż 1100 ton/rok, 
b) udział  selektywnie zebranych odpadów komunalnych nie może być mniejszy niż 

200 ton/rok. 
c)  udział odpadów wielkogabarytowych nie może być mniejszy niż 100 ton/rok
d) udział odpadów zielonych nie może być mniejszy niż 150 ton/rok
e) udział odpadów budowlanych nie może być mniejszy niż 60 ton/rok

1.2.2. usługi lub usług polegających na zagospodarowywaniu odpadów komunalnych 
pochodzących  z  selektywnej  zbiórki  oraz  zmieszanych  odpadów  komunalnych 
w łącznej ilości nie mniejszej niż 1200 ton/rok , z zastrzeżeniem, że:

a) udział zmieszanych odpadów komunalnych nie może być mniejszy niż 1100 ton/rok,
b) udział  selektywnie zebranych odpadów komunalnych nie może być mniejszy niż 

200 ton/rok
c)  udział odpadów wielkogabarytowych nie może być mniejszy niż 100ton/rok
d) udział odpadów zielonych nie może być mniejszy niż 150 ton/rok
e) udział odpadów budowlanych nie może być mniejszy niż 60 ton/rok

1.2.3. usługi  lub  usług  polegających  na  prowadzeniu  działań  z  zakresu  edukacji 
ekologicznej o łącznej wartości nie mniejszej niż 3.000 zł./rok

Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu  innych  podmiotów,  niezależnie  od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany będzie do 
zaangażowania tego podmiotu bezpośrednio, osobiście w realizację zamówienia - na zasadzie 
faktycznego  udziału  w  realizacji  zamówienia  poprzez  podwykonawstwo  lub  doradztwo  wraz 
przekazaniem odpowiedniej wiedzy w zakresie organizacji, logistyki i technologii w całym okresie 
realizacji zamówienia oraz w zakresie realizacji zamówienia odpowiednim do tego, w jakim polegał 
na zdolności innego podmiotu wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym w szczególności:

1.3.1. instalacją o odpowiednim statusie (tj. posiadającą status RIPOK wyznaczoną w 
Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Regionu 4 lub instalacją zastępczą 



wyznaczoną w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Regionu 4 
zapewniającą przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych zebranych              i 
odebranych z terenu Gminy Chełm Śląski o łącznej mocy przerobowej nie mniejszej 
niż 5 000 ton/rok;zdolnej zagospodarować odpady pochodzące z terenu Gminy Chełm 
Śląski zgodnie z warunkami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia .W 
przypadku gdy Wykonawca nie posiada własnej instalacji do zagospodarowania 
odpadów  wykazuje instalację z którą ma podpisaną na zagospodarowanie odpadów 
aktualną deklarację /oświadczenie o gotowości przyjmowania odpadów , nie starszą 
niż 3 miesiące przed terminem składania ofert .Jeśli instalacja ta nie jest instalacją 
regionalną zaświadczenie z instalacji regionalnej o odmowie odbierania odpadów z 
terenu Gminy Chełm Śląski .

1.3.2. informatycznym systemem monitorowania pojazdów opartym na satelitarnym 
systemie lokalizacji GPS pozwalający na uzyskiwanie informacji co najmniej o  historii 
tras, przebiegach, godzinach pracy, sygnalizację, jeżeli pojazd z wyznaczonej floty 
znajdzie się poza wyznaczonym obszarem, a także dostarczanie raportów (w tym też 
w formie elektronicznej) zawierających w/w informacje;

1.3.3. specjalistycznymi jednostkami transportowymi z zainstalowanymi nadajnikami 
GPS  (do  systemu  monitoringu,  o  którym  mowa  w  punkcie  poprzedzającym) 
umożliwiającymi śledzenie trasy pojazdu wraz z programem do odczytu danych, w 
tym:
a) co najmniej 2 samochodami – śmieciarkami bezpylnymi, przy czym co najmniej 1 
musi posiadać minimalną kubaturę 13 m3,  do odbioru odpadów gromadzonych 
w pojemnikach o pojemności od 80 l do 1100 l w tym co najmniej 1 samochodem 
specjalistycznym wyposażonym w urządzenie do mycia pojemników ,

a) co najmniej 1 samochodem o zabudowie hakowej lub bramowej o ładowności min. 
3,5 Mg ,

b) co najmniej 1 samochodami o zabudowie hakowej  o ładowności min. 12 Mg 

c) co najmniej 2 samochodami dostawczymi do odbioru odpadów komunalnych 
zebranych selektywnie,

d) co najmniej 1 samochodem śmieciarką bezpylna małogabarytową  do odbioru 
odpadów z miejsc o utrudnionym dostępie,

1.3.4.  bazą  magazynowo-transportową  spełniającą  wymagania  przepisów 
budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska usytuowaną w odległości nie większej 
niż 60 km od granicy Gminy Chełm Śląski  na terenie do którego wykonawca posiada 
tytuł  prawny,  zapewniającą  miejsca  przeznaczone  do  parkowania  pojazdów 
ciężarowych (zgodnych z wymaganiami w pkt 1)  w ilości  nie mniejszej niż  7, przy 
czym wykonawca winien zapewnić spełnienie następujących warunków:
a) teren bazy magazynowo-transportowej winien być zabezpieczony w sposób 

uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym;

b) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów winny być zabezpieczone przed 
emisją zanieczyszczeń do gruntu;

c)   miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych winny 
być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone 
przed działaniem czynników atmosferycznych;

d) teren bazy magazynowo-transportowej winien być wyposażony w urządzenia lub 
systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków 
przemysłowych, pochodzących z terenu bazy, zgodnie z wymaganiami 
określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 
2012 r. poz. 145); baza magazynowo-transportowa winna być wyposażona w: 
miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla 
pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsca do



e)  magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, 
legalizowaną samochodową wagę najazdową;

f) na terenie bazy magazynowo-transportowej winny znajdować się: 

 punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i 
dezynfekcji pojazdów – o ile czynności te nie będą wykonywane przez 
uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-
transportowej oraz 

 zaplecze techniczno – biurowe umożliwiające codzienny kontakt Wykonawcy 
z przedstawicielem Zamawiającego;

 zaplecze z rozdzielonymi szatnią brudną oraz szatnią czystą dostosowaną do 
ilości zatrudnianych pracowników;

 baza winna być wyposażona w legalizowaną  wagę samochodową.

1.3.5. jedną  nieruchomością  gruntową,  pozwalającą  na  zorganizowanie   punktu 
selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  w  terminie  do  6  miesięcy  od 
podpisania umowy (PSZOK), spełniającą następujące wymagania:

a) minimalna powierzchnia 900 m2,
b) teren ogrodzony, oświetlony oraz monitorowany, 

c)    nieprzepuszczalna utwardzona powierzchnia z odprowadzeniem wód 
opadowych do kanalizacji sanitarnej lub deszczowej po podczyszczeniu w 
separatorze.

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

1.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

1.4.1. kierowców posiadających prawo jazdy kat. C, w ilości nie mniejszej niż 6 osób,

1.4.2. ładowaczy w ilości nie mniejszej niż 8 osób,,

1.4.3. 2 dyspozytorów, w tym 1 posiadającego minimum 3-letnie doświadczenie na 
stanowisku dyspozytora w branży gospodarki odpadami komunalnymi,

1.4.4. 1 pedagoga posiadającego minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu 
zajęć  szkoleniowych,  wykładów lub lekcji  lub  1  specjalistę  z  zakresu prowadzenia 
szkoleń,  posiadającego  minimum 3  –  letnie   doświadczenie  w prowadzeniu  zajęć 
szkoleniowych. 

1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej wyrażającej się: 

1.5.1. posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co 

najmniej 1 mln PLN.     
1.5.2. osiągnięciem przychodów ze sprzedaży netto za dwa ostatnie lata obrotowe 

w łącznej wysokości co najmniej 2 mln PLN.    

1.5.3. osiągnięciem w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych wskaźnika szybkiej 
płynności (aktywa bieżące minus zapasy minus rozliczenia międzyokresowe czynne) / 
zobowiązania krótkoterminowe) co najmniej 1,5.

(W przypadku kwot w walutach obcych liczonej według średniego kursu NBP z ostatniego 
dnia roku obrotowego).

Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Jeżeli wykonawca będzie polegał na 



zdolności  podmiotów w zakresie spełnienia warunku określonego w pkt.  1.5.1,  warunek 
uważa się za spełniony, gdy zostanie spełniony przez jeden lub łącznie przez niektóre albo 
wszystkie ze wspólnie występujących podmiotów (tj.  wysokość posiadanych środków na 
rachunkach bankowych lub zdolność kredytowa takich podmiotów sumuje się).

2. Zamawiający wykluczy z postępowania:

2.1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obo-
wiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamó-
wienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat 
przed wszczęciem postępowania;
2.2. wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w spra-
wie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z 
powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo 
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości 
umowy;
2.3. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogło-
szono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwier-
dzony prawomocnym postanowieniem sądu,  jeżeli  układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
2.4. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubez-
pieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewi-
dziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie,  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.5. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wy-
konujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo prze-
kupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo po-
pełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu po-
pełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2.6. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową,  przestępstwo przeciwko środowisku,  przestęp-
stwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestęp-
stwo  popełnione  w celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także za  przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2.7.  spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,  przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi go-
spodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątko-
wych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skar-
bowego;
2.8. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariu-
sza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę za-
robkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnię-
cia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej  grupie  albo związku mających na celu  popełnienie  przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;
2.9. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamó-



wienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,  prze-
stępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko ob-
rotowi  gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizo-
wanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego;
2.10. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronio-
ne pod groźbą kary.
2.11. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za prze-
stępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skut-
kach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia 
uprawomocnienia się wyroku;
2.12.  wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską,  spółką komandytową, 
spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, part-
nera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządza-
jącego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 usta-
wy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziem-
com przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez 
okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

3.1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego po-
stępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w do-
konywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni 
uczciwej konkurencji; 
3.2. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związa-
nia ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 p.z.p , albo nie zgodzili się na 
przedłużenie okresu związania ofertą;
3.3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik pro-
wadzonego postępowania;
3.4. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3.5. należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odręb-
ne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powią-
zania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami   w po-
stępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a ustawy PZP, wykazać odpowiednio, 
nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz 
brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.
5. Zamawiający  dokona  oceny spełnienia  wymaganych  warunków udziału  w postępowaniu  na 
podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń wg kryterium: spełnia/ nie spełnia. 
6. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złoży-
li pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, 
o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do 
ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega od-
rzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiające-
go oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udzia-
łu w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiają-
cego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
7. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z                      
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,                        
z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.



8..  Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

III. OŚWIADCZENIA  I  DOKUMENTY  WYMAGANE  OD  WYKONAWCÓW DOKUMENTY 
SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ

1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ

 w  przypadku  jeżeli  wykonawca  zamierza  realizować  zamówienie  przy  pomocy 
podwykonawców,  informacja  o  zakresie  zamówienia,  którego  wykonanie  powierzy 
podwykonawcom.

2. Harmonogram Usług spełniający następujące wymagania:

1.1. Elementem Harmonogramu będą Zestawienia Trasowe (tzw. "trasówki"), w tym dni 
i przybliżone godziny przejazdu przez poszczególne nieruchomości, miejsca rozpoczęcia   i 
zakończenia dniówki.
1.2. Harmonogram  Usług  zgodnie  z  umową  winien  być  opracowany  w  cyklu 
czterotygodniowym.
1.3. Trasówki  muszą  być  opracowane  w  taki  sposób,  aby  każdy pojazd  do  zbiórki 
odpadów był optymalnie wykorzystany, ale nieprzeciążony (z uwzględnieniem przepisów o 
dopuszczalnej masie całkowitej).
1.4. Ponadto  Harmonogram  Usług  powinien  zawierać  informacje  o  utrudnieniach 
występujących na danym obszarze, takich jak (lecz nie ograniczając się do nich) wąskie 
drogi, "ślepe" ulice, inne problemy z dojazdem do punktów odbioru odpadów itp. 

3. Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 
wymaganiom określonym przez zamawiającego:

3.1opis metodologii świadczenia usługi zagospodarowania odpadów komunalnych 

  -  opis  powinien  zawierać  charakterystykę  technologii  zagospodarowania  odpadów 
komunalnych,  istotne  parametry  wejściowe  i  wyjściowe  poszczególnych  procesów  w 
ramach tej technologii, podstawowe parametry procesów dla części mechanicznej   opis 
podstawowych obiektów i urządzeń, sposób zagospodarowania produktów ubocznych,

- rysunek przedstawiający koncepcję zagospodarowania nieruchomości przeznaczonej na 
funkcjonowanie  punktu  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  (PSZOK), 
określający co najmniej rozplanowanie obiektów budowlanych na terenie nieruchomości, 
rozmieszczenie pojemników / kontenerów na odpady komunalne w podziale na rodzaje 
odpadów  oraz  usytuowanie  miejsc  parkingowych,  a  także  sposób  uszczelnienia 
powierzchni,  przed przedostaniem się  ewentualnych ścieków do wód gruntowych oraz 
sposób odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji sanitarnej lub deszczowej;

- opis metodologii prowadzenia szkoleń z zakresu:
a) edukacji ekologicznej,
b) zasad funkcjonowania Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie 

Gminy  Chełm  Śląski   (opis  powinien  określać  tematykę  szkoleń,  zakres  informacji 
przewidzianych do przekazywania uczestnikom szkoleń oraz opis technicznej realizacji 
szkoleń),

4.  Dokumenty  potwierdzające  brak  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 p.z.p.

4.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o 
których mowa w art. 24 ust.1 ustawy p.z.p, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3,

4.2. aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do 
rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust.1 



pkt.2  ustawy  p.z.p.  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu 
składania ofert, w przypadku osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 
ustawy p.z.p;

4.3. aktualne zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia 
Społecznego  potwierdzające  odpowiednio,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem 
podatków,  opłat  oraz  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  lub  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;

4.4.  aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenia,  że  uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub  wstrzymanie  w całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  -  wystawionego  nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

4.5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1  pkt  4-8  ustawy,  wystawionej  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu 
składania ofert;

4.6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust.  1 pkt 9 ustawy,  wystawionej nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.

5. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

5.1. oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  zgodne  z  wzorem 
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;

5.2. aktualne  zezwolenie  właściwego  organu  na  zbieranie  odpadów  wydane  w  trybie 
przepisów ustawy z  dnia 14 grudnia 2012r. - o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz.21); 

5.3. aktualne pozwolenie na wytwarzanie odpadów bądź aktualna decyzja zatwierdzająca 
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi;

5.4. aktualne  zezwolenie  właściwego  organu  na  transport  odpadów  wydane  w  trybie 
przepisów ustawy z  dnia 14 grudnia 2012r. - o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz.21);  lub 
jeżeli  wykonawca  jako  wytwórca  odpadów  prowadzi  odzysk,  unieszkodliwianie, 
zbieranie lub transport odpadów, jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na 
prowadzenie  tej  działalności  aktualne  pozwolenie  na  wytwarzanie  odpadów  bądź 
aktualna decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi;

5.5. wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 
wykonywanych,  dostaw  lub  usług  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, 
daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy 
lub  usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie  (w  zakresie  wykazania 
spełnienia warunku określonego w sekcji II pkt. 1.2); 

5.6. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 
usług w celu realizacji  zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi 
zasobami (w zakresie wykazania spełnienia warunków określonych w sekcji II pkt. 1.3.1 
do 1.3.6); 

5.7. sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 
rewidenta  zgodnie  z  przepisami  o  rachunkowości  również  z  opinią  odpowiednio  o 
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych 
do  sporządzania  sprawozdania  finansowego innych  dokumentów określających  obroty 
oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; 



5.8. informacja  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  
w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 
finansowych  lub  zdolność  kredytową  wykonawcy,  wystawionej  nie  wcześniej  niż  3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6. Jeżeli,  w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 ustawy p.z.p., mają miejsce zamieszkania 
poza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  wykonawca  składa  w  odniesieniu  do  nich 
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania 
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 ustawy 
p.z.p, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, 
że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń 
zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  oświadczenia  złożone  przed  notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

7. Jeżeli,  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III:
1) w pkt. 4.2, 4.3, 4.4 oraz 4.6 niniejszej SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione   w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                 i  
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2)  w  pkt.  4.5.  niniejszej  SIWZ –  składa  zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub 
administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą,    w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 p.z.p.

8. Dokumenty, o których mowa w sekcji  III  pkt. 7 ppkt.1) lit.  a i  c oraz ppkt.  2),  powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o 
którym mowa w sekcji III  pkt. 7 ppkt. 1) lit.  b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9. Jeżeli  w  miejscu  zamieszkania  osoby lub  w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma siedzibę  lub 
miejsce  zamieszkania,  nie  wydaje  się  dokumentów,  o  których  mowa  w  sekcji  III  pkt.  7, 
zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania.  Dyspozycje  zawarte  w  sekcji  III  pkt.  8  stosuje  się 
odpowiednio.

10. W przypadku  wątpliwości,  co  do  treści  dokumentu  złożonego  przez  wykonawcę mającego 
siedzibę lub  miejsce zamieszkania  poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,  zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 
w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  z  wnioskiem  o  udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

11. Jeżeli Wykonawca polega na innych podmiotach, w zakresie, o którym mowa w sekcji II pkt 1.2 
SIWZ  jest  on  zobowiązany  udowodnić  zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami 
niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  w  szczególności  przedstawi  w  tym  celu  pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

12. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 p.z.p., 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p,         a 
podmioty  te  będą  brały  udział  w  realizacji  części  zamówienia,  zamawiający  żąda  od 
wykonawcy  przedstawienia  w  odniesieniu  do  tych  podmiotów  dokumentów  wymienionych 
w sekcji III pkt. 4.1 do 4.6.

13. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny 



dokument,  który  w  wystarczający  sposób  potwierdza  spełnianie  opisanego  przez 
zamawiającego warunku. 

14. Wszystkie powyższe dokumenty składane są w oryginale lub kopii.  W przypadku, składania 
wraz z ofertą kopii jakiegoś dokumentu, wykonawca poświadcza za zgodność z oryginałem 
przez złożenie własnoręcznego podpisu z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. Jeżeli do 
podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osoby, kopie dokumentów muszą 
być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby.

15. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz              w 
przypadku  podmiotów  na  zasobach,  których  polega  wykonawca,  kopie  dokumentów 
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność       z 
oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

16. Wykonawca  wraz  z  ofertą,  składa  listę  podmiotów  należących  do  tej  samej  grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji            i  
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,  
poz. 759 – tekst jednolity z późn. zm.). Załącznik nr 7 do SIWZ.

IV WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJACY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy.

3. W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  wykonawców o  udzielenie  zamówienia,  do  oferty 
należy  dołączyć  pełnomocnictwo sporządzone  w  formie  pisemnej,  określające  osobę 
pełnomocnika,  zakres reprezentacji  oraz zawierające wskazanie postępowania o udzielenie 
niniejszego  zamówienia.  Pełnomocnictwo  powinni  podpisać  wszyscy  wykonawcy  wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia.

4. Sposób składania oświadczeń i dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się  o 
udzielenie zamówienia:

4.1. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia  z  postępowania  składane są 
przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4.2. Dokumenty  potwierdzające  spełnienia  postawionych  przez  zamawiającego  warunków, 
składają  ci  z  wykonawców wspólnie  ubiegających się  o  udzielenie  zamówienia,  którzy 
odpowiadają za ich spełnienie.

4.3. Oświadczenia i dokumenty składane łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia:

a) ofertę  składa  (podpisuje)  pełnomocnik  w  imieniu  wszystkich  wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia na zasadach ogólnych;

b) oświadczenie  dotyczące  warunków  udziału  w  postępowaniu  składają  (podpisują) 
wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik.

V. SPOSÓB  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Postępowanie,  którego  dotyczy  niniejszy  dokument  oznaczone  jest  znakiem:  2.4.2013 
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
2. Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  przekazane  są  w  formie  pisemnej 
pocztą tradycyjną lub osobiście.
3. Wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  i  Wykonawcy 



mogą przekazywać faksem, a w ślad za tym w formie pisemnej pocztą tradycyjną lub osobiście.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się 
za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. 
Przysyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową może odbywać się w 
dniach urzędowania Urzędu Gminy Chełm Śląski  : w godzinach poniedziałek,środa ,czwartek od 
730 do 1530 wtorek  : 730 do 1700 piątek: 730 do 1400 - na numer 32/ 225 75 40.
5. W przypadku zawiadamiania za pomocą faksu Zamawiający wymaga bieżącego (bezpośrednio 
po nadaniu) potwierdzania odebranych oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Chełm Śląski , 
ul.  Konarskiego2,  41-403  Chełm  Śląski  ,  pokój  nr  201 –  Sekretariat  Urzędu  w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2013r.  do godziny  10:00.

2. Ofertę należy dostarczyć dwóch zamkniętych i zabezpieczonych kopertach.
3. Zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: 

OFERTA 
,,Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie Gminy Chełm Śląski oraz usług edukacji ekologicznej i promocji 
ekologii”

NIE OTWIERAĆ PRZED 05.06.2013r. godz. 10.15

4. Koperta  wewnętrzna  powinna  zawierać  informacje  o  firmie/nazwie  lub  imieniu  i  nazwisku 
Wykonawcy oraz jego adresie by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia 
jej Zamawiającemu po terminie oraz oznaczona w następujący sposób: 

OFERTA  
,,Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie  Gminy Chełm Śląski oraz usług edukacji ekologicznej i promocji 
ekologii”

NIE OTWIERAĆ PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM KOPERT

5. Za sposób zabezpieczenia kopert/y odpowiada Wykonawca. Złe oznakowanie koperty może 
być przyczyną otwarcia jej przed upływem terminu składania ofert.
6. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.06.2013 r. o godzinie 1015 w siedzibie 
Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403Chełm Śląski , 
w sali nr 008.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.
8. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firmy oraz adresy 
wykonawców, a także informacje dotyczące ceny danej oferty.
9. Oferty  są  jawne  od  chwili  ich  otwarcia.  Nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, 
nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 
10. Zamawiający, zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP, niezwłocznie zwraca oferty, które zostały złożone 
po terminie.
11. Każdy z Wykonawców może przedstawić tylko jedną ofertę.
12. Oferta powinna być napisana w języku polskim. W wypadku złożenia w ofercie dokumentów w 
języku obcym, winny one zawierać tłumaczenia na język polski.
13. Wszelkie  poprawki  lub  zmiany  w  tekście  oferty  muszą  być  parafowane  i  datowane 
własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę.
14. Oferta wraz z pozostałymi załącznikami i wszystkimi wymaganymi dokumentami, powinna być 
podpisana  przez  osoby  upoważnione  do  składania  oświadczeń  woli  w imieniu  Wykonawcy 
(podpisana winna być każda strona niosąca treść). 



15. Zaleca się, aby strony oferty oraz pozostałe załączniki były kolejno ponumerowane. 
16. Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  lub  wycofać  złożoną  ofertę,  pod  warunkiem,  że 
Zamawiający zostanie o tym poinformowany pisemnie przed upływem terminu, o którym mowa    w 
sekcji VI pkt 1.
17. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  wykonawca,  nie  później  niż  w terminie 
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzeże, że nie mogą 
być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.
18. Po złożeniu oferty Wykonawca będzie nią związany przez okres 60 dni  licząc od terminu 
otwarcia ofert.

VII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Cena oferty zawierana w formularzu ofertowym jest ceną jednostkową – ryczałtową i stanowi 
sumę cen jednostkowych – ryczałtowych odbierania i zagospodarowania poszczególnych 
frakcji odpadów zgodnie z wyszczególnieniem jak we wzorze formularza ofertowego 
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ . 

2. Obliczając  cenę  oferty  wykonawca  zobowiązany  jest  uwzględnić  wymagania  zawarte  w 
SIWZ i załącznikach, w szczególności uwzględnić prognozowaną przez zamawiającego ilość 
odpadów,  ilość  odpadów  komunalnych  odbieraną  z  nieruchomości  zamieszkanych  oraz 
niezamieszkanych  w  latach  2011-2012  z  terenu  Gminy  Chełm  Śląski,  charakterystykę 
zabudowy, możliwe wzrost liczby odbieranych odpadów oraz liczby mieszkańców.

3. Wykonawca podaje w ofercie całkowitą kwotę netto oraz całkowitą cenę ofertową brutto za 
30 miesięcy świadczenia usług. Wykonawca podaje także kwotę netto oraz cenę brutto za 
jeden miesiąc świadczenia usług wynikającą z podzielenia całkowitej kwoty za cały okres 
świadczenia usług przez 30 miesięcy świadczenia usług .

4. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym 
również wszelkie koszty towarzyszące prawidłowemu wykonaniu przedmiotu zamówienia.

5. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym 
również  wszelkie  koszty  towarzyszące  wykonaniu,  o  których  mowa  w  SIWZ,  jakie 
Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności:
a) koszty ogólne, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk;
b) koszty dojazdu, podatków, i inne czynniki;
c) koszty ubezpieczenia;
d) koszty wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych;
e) koszty zorganizowania i utrzymania PSZOK i BOK
f)    wszelkich kosztów mogących zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 
g)   wszelkich kosztów szkoleń w zakresie edukacji ekologicznej i promocji ekologii będących 

przedmiotem zamówienia 
i)    koszty wynikające z zapewnienia sprzętu , materiałów biurowych i innych środków
j)    wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Cena oferty musi  być  wyrażona w złotych polskich  z  dokładnością  do dwóch miejsc  po 
przecinku.

7. W  przypadku,  gdy  złożono  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  obowiązku 
podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów,  zamawiający w celu oceny takiej 
oferty  doliczy  do  przedstawionej  w  niej  ceny  podatek  od  towarów  i usług,  który  miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.



VIII. KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, ZNACZENIE TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena  - waga kryterium: 100 %
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną 
3. Do obliczenia punktów pozostałych, ważnych, ofert Zamawiający zastosuje następujący 

wzór:

 najniższa cena ofertowa
 Ilość pkt =     cena ofertowa danej oferty    x 100 pkt

4. Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy PZP.
5. W przypadku wątpliwości, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, Zamawiający 

skorzysta z możliwości jej sprawdzenia zgodnie z art. 90 ustawy PZP.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca,  pod rygorem wykluczenia z postępowania, zobowiązany jest  wnieść wadium w 

wysokości: 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium powinno być  wniesione  na  podstawie  art.  45  ustawy PZP przed upływem terminu 
składania ofert, tj.: do dnia 05.06.2013r. do 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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 
Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek zamawiającego na konto      
nr 29 1240 4227 1111 0000 4847 4168  z adnotacją: „Wadium - nr sprawy: 2.4.2013Zamawiający 
uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto 
bankowe Zamawiającego. 
5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed 
upływem  terminu  składania  ofert  tj.:  do  dnia  05.06.2013r.  do  godz.  10:00 w  siedzibie 
Zamawiającego, adres: Urząd Gminy Chełm Śląski 41-403 Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2,  Kasa 
Urzędu (pokój 102). Prosimy nie załączać oryginału gwarancji ani poręczenia do oferty, a jedynie 
ich kopie.
6. Wadium  wniesione  w  formie  poręczeń  lub  (i)  gwarancji  będzie  akceptowane  przez 
Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą PZP przypadki utraty wadium 
przez  wykonawcę,  którego  oferta  została  wybrana,  klauzulę  o  nieodwołalności  oraz 
zapewnienie  bezwarunkowej  wypłaty  przez  Gwaranta  na  pierwsze  pisemne  żądanie 
Zamawiającego pełnej kwoty wadium we wszystkich przypadkach wymienionych w art. 46 
ustawy PZP.
7. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z zasadami art. 46 ustawy p.z.p.
7.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najko-
rzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wy-
brana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7.6.
7.2.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wa-
dium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabez-
pieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
7.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
7.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wa-



dium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
7.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty pro-
wadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek banko-
wy wskazany przez wykonawcę.
7.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na we-
zwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, 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.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie wykonawcy.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
a. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ważności 
wadiów,  wzywa  wykonawców,  pod  rygorem  wykluczenia  z  postępowania,  do  przedłużenia 
ważności  wadium  albo  wniesienia  nowego  wadium  na  okres  niezbędny  do  zabezpieczenia 
postępowania do zawarcia umowy.

X . TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.
2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej  na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. 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.

5. Odmowa  wyrażenia  zgody  na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  nie  powoduje  utraty 
wadium.

XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZED 
ZAWARCIEM UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. O terminie podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający powiadomi 
odrębnym pismem Wykonawcę, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

2. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zaproszony do 
podpisania umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu:

2.1.  w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, umowę 
regulującą ich współpracę;

2.2. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Chełm Śląski .

XII. INFORMACJE ISTOTNE DLA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć 
na  sfinansowanie  zamówienia,  chyba  że  zamawiający  może  zwiększyć  tę  kwotę  do ceny 



najkorzystniejszej oferty;
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca,  że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie  zamówienia  nie  leży  w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  wcześniej 
przewidzieć;
d)  postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą;
b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p.;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia;
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
g) wykonawca  w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia  zawiadomienia  nie  zgodził  się  na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3p.z.p.;
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 
dni  przed  upływem  terminu  składania  ofert  pod  warunkiem,  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Jeżeli  wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji  istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie  terminu  składania  wniosku,  o  którym  mowa  w  pkt.  3  niniejszej  sekcji,  lub  dotyczy 
udzielonych  wyjaśnień,  zamawiający  może  udzielić  wyjaśnień  albo  pozostawić  wniosek  bez 
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

5. Wszelkie  pytania i  wątpliwości  dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować do 
Zamawiającego pod adres wskazany w sekcji I pkt. 1
6. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: 

     - mgr inż Leszek Maciejowski

     - Henryk Misterek

 w godzinach : 

poniedziałek,środa ,czwartek od 730 do 1530 

wtorek  : 730 do 1700 

piątek: 730 do 1400.

7. W  przypadku  wniesienia  zapytania  dotyczącego  postępowania,  Zamawiający  niezwłocznie 
prześle treść wyjaśnień wszystkim, którym doręczono SIWZ, nie ujawniając źródła zapytania. 
Zamawiający zamieści wyjaśnienia także na swojej stronie internetowej.

8. W uzasadnionych  przypadkach  zamawiający  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert 
zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną  zmianę  specyfikacji 
zamawiający  przekazuje  niezwłocznie  wszystkim  wykonawcom,  którym  przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zamieści zmiany także na swojej 
stronie internetowej.

XIII.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniesie  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości: 



(10% ceny ofertowej brutto), najpóźniej do terminu podpisania umowy.
2. Zabezpieczenie może  być  wnoszone  według  wyboru  wykonawcy  w  jednej  lub  w  kilku 
następujących formach:

a) pieniądzu  przelewem,  na  konto  Zamawiającego  (za  datę  wniesienia  zabezpieczenia 
w pieniądzu uważa się datę uznania na rachunku Zamawiającego);

b) poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  – 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) gwarancjach bankowych;
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. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz 
z 2010 r. Nr 96, poz. 620);

f) Zabezpieczenie  wnoszone  w  pieniądzu  wykonawca  wpłaca  przelewem  wpłaca  się 
przelewem na rachunek zamawiającego nr  29 1240 4227 1111 0000 4847 4168       z 
adnotacją:  „Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy -  nr  sprawy:  2.4.2013 
Zamawiający uzna, że termin wpłaty zabezpieczenia został dotrzymany, jeżeli przed jego 
upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego. 

3. Zabezpieczenie  wniesione  w  pieniądzu,  zamawiający  przechowuje  na  oprocentowanym 
rachunku  bankowym.  Zamawiający  zwraca  zabezpieczenie  wniesione  w  pieniądzu 
z odsetkami  wynikającymi  z  umowy  rachunku  bankowego, na  którym  było  ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od 
dnia  wykonania  zamówienia  i  uznania  przez  zamawiającego  jako  należycie  wykonane, 
zgodnie z zasadami określonymi w umowie w sprawie zamówienia publicznego.

5. W  przypadku  wniesienia  wadium  w  pieniądzu  wykonawca  może  wyrazić  zgodę  na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

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

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej  określone w 
dziale VI ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zmówieniu oraz treści SIWZ 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 
Środek  ochrony  prawnej,  o  którym  mowa  w  art.  198a  ustawy  PZP  przysługuje  również 
Zamawiającemu.

A
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiają-
cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, 
do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podsta-
wie art. 180 ust. 2.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji  Zamawiający powtórzy czynność  albo 
dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie 
dla tej czynności.

B
Odwołanie
1. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepi-



sami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub za-
niechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie 
przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której za-
rzuca się  niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3.  Odwołanie wnosi się  do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bez-
piecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfi-
katu.
4.  Odwołujący przesyła kopię  odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 
za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem, albo w terminie 10 dni – 
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istot-
nych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biu-
letynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie Inter-
netowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 
odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia, zamieszcza ją  również  na swojej stronie internetowej, wzywając Wykonawców 
do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
9. Uczestnikiem postępowania odwoławczego staje się Wykonawca, który zgłosił przystąpienie do 
postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazał stronę, 
do której przystępuje oraz interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystę-
puje.
10. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy 
nie później niż do czasu otwarcia rozprawy, jeżeli uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu 
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił. Na postanowienie o uwzględ-
nieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

11.  Czynności  uczestnika  postępowania  odwoławczego  nie  mogą  pozostawać  w sprzeczności 
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeci-
wu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy PZP, przez uczestnika, który przystąpił do postępowa-
nia po stronie Zamawiającego.
12. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 8 nie mogą następnie korzystać ze środ-
ków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub 
sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.
13. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. W przypadku uwzględnienia przez Zama-
wiającego całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie pod 
warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie 
żaden Wykonawca lub Wykonawcy, którzy przystąpili po stronie Zamawiającego nie wnieśli sprze-
ciwu, co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiające-
go.
14. W przypadku, o którym mowa w pkt 13 Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czyn-
ności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.



15. Wykonawcy przysługuje możliwość wniesienia sprzeciwu, co do uwzględnienia przez zamawia-
jącego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. W przypadku jego wniesienia Izba roz-
poznaje odwołanie. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

Skarga do sądu
1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepi-
sy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji.
2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania za-
mawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręcze-
nia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w pla-
cówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

XIII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH,  JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 
ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
 
XV.  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XVI. WYSOKOŚĆ  ZWROTU  KOSZTÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU,  JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XVII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:
Integralną część SIWZ stanowią niżej wymienione załączniki:
 Załącznik Nr 1 – „FORMULARZ OFERTOWY”.
 Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust 1 pkt 1 – 4 

ustawy  PZP.
 Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

PZP.
 Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy
 Załącznik Nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia 
 Załącznik Nr 6 – Charakterystyka Gminy Chełm Śląski 
 Załącznik Nr 7 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 
 Załącznik Nr 8 – Wykaz wykonanych usług
 Załącznik Nr 9 – Wykaz sprzęt , narzędzi



Załącznik nr 1 SIWZ 

Pieczęć Wykonawcy 

 

Formularz ofertowy 

Nazwa Wykonawcy 

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

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

siedziba

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

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

KRS......................................................................

Telefon …............................................................Fax...........................................................................

Nawiązując  do  postępowania  przetargowego  prowadzonego  w  formie  przetargu  nieograniczonego  na 

zadanie  pod  nazwa  ,,Świadczenie  usług  odbierania  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  od 

właścicieli  nieruchomości  na  terenie  Gminy  Chełm Śląski  oraz  usług  edukacji  ekologicznej  i  promocji  

ekologii”

1. Oferuję (my) wykonanie zamówienia za cenę :

netto .................................................złotych + podatek VAT …..% w wysokości ….złotych

kwota brutto …........................................złotych 

słownie...........................................................................................................................................

kwota za jeden miesiąc świadczenia usług w zakresie objętym SIWZ wynosi:

netto ...................................... PLN + podatek VAT …........% w wysokości.......................złotych 

kwota brutto...........................................złotych

słownie ……….........................................................................................................................



II Wykaz cen jednostkowo - ryczałtowych

Rodzaj 
odpadu

Jednostka Przewidywana 
ilość  odpadu 
Mg  w  okresie 
od 01.07.2013 
do 31.12.2015

Stawka 
jednostkowa 
(netto)/
zł /Mg

Stawka 
jednostkowa 
(brutto) 
zł/Mg 

Cena 
ofertowa 
netto zł

Cena 
ofertowa 
brutto zł

1 2 3 4 5 6 7

Zmieszane 
odpady 
komunalne 
odbierane  z 
nieruchomośc
i  na  których 
zamieszkują 
mieszkańcy, 
na których nie 
zamieszkują 
mieszkańcy

Mg 3400

Odpady 
selektywnie 
zebrane 
makulatura

Mg 65

Odpady 
selektywnie 
zebrane -
tworzywa 
sztuczne

Mg 60

Odpady 
selektywnie 
zebrane szkło

Mg 90

Odpady 
wielkogabaryt
owe

Mg 270

Odpady 
zielone

Mg 300

Cena ofertowa



Lp. Pojemnik w litrach Cena  jednostkowa 
wywozu  wraz  z 
zagospodarowaniem 
odpadów netto

cena  jednostkowa 
wywozu  wraz  z 
zagospodarowaniem 
odpadów brutto

1 80

2 120

3 140

4 240

5 1100

6 7000

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania umowy .

III Oświadczamy że :

1 Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia SIWZ oraz warunkami lokalnymi wykonania przedmiotu 

zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

2. Akceptujemy  istotne  postanowienia  stron  zawarte  w  treści  ogólnych  postanowień  umowy  na 

realizacje niniejszego zamówienia.

3. Jesteśmy w posiadaniu niezbędnych informacji do właściwego przygotowania oferty .

4. Uważamy się związani z ofertą przez okres 60 dni .

5. W  ofercie  nie  została  zastosowana  cena  dumpingowa  i  oferta  nie  stanowi  czynu  nieuczciwej 

konkurencji zgodnie z art 89 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych  i art 5-17 ustawy z dnia  

16.04.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .

6. Zobowiązujemy się do podpisania umowy w siedzibie zamawiającego w wyznaczonym przez niego 



terminie .

7. Akceptujemy termin płatności faktur wynoszący 30 dni .

8. Nie zamierzam(y) powierzać  żadnej części zamówienia podwykonawcy(com)

      następujące części zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*

* niepotrzebne skreślić 

IV Załącznikiem  do niniejszej oferty jest:

1.   Wstępny Harmonogram Usług spełniający następujące wymagania:

1. Elementem Wstępnego Harmonogramu będą Zestawienia Trasowe (tzw. "trasówki"), w tym dni i 

przybliżone  godziny  przejazdu  przez  poszczególne  nieruchomości,  miejsca  rozpoczęcia  i 

zakończenia dniówki.

2. Wstępny Harmonogram Usług winien być opracowany w cyklu miesięcznym.

3. Trasówki  muszą  być  opracowane w taki  sposób,  aby  każdy  pojazd  do  zbiórki  odpadów był  

optymalnie  wykorzystany,  ale  nie  przeciążony (z  uwzględnieniem przepisów o dopuszczalnej  

masie całkowitej).

4. Ponadto  Wstępny  Harmonogram  Usług  powinien  zawierać  informacje  o  utrudnieniach 

występujących na danym obszarze, takich jak (lecz nie ograniczając się do nich) wąskie drogi,  

"ślepe" ulice, inne problemy z dojazdem do punktów odbioru odpadów itp. 

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

Miejscowość ,data                                                    …..................................................................

                                                                      (podpis upoważnionego przedstawiciela (i) wykonawcy





Załącznik nr 2  SIWZ

Pieczęć Wykonawcy 

                        OŚWIADCZENIE 

Nazwa Wykonawcy.............................................................................................................................

Siedziba (adres).................................................................................................................................

Telefon................................................FAX........................................KRS..........................................

                 

PRZYSTĘPUJĄC DO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

na terenie Gminy Chełm Śląski oraz usług edukacji ekologicznej i promocji ekologii”.

Oświadczam(y), że :

Stosownie do treści art 44 w zw.z art 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień 

publicznych (tj Dz.U.2010nr 113 poz 759 zpóź zm.) spełniam (y) warunki dotyczące 

1. posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. posiadania niezbędnej wiedzę i doświadczenie 

3.  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,

4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

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

Miejscowość , data                                                    …..................................................................

                                                                      (podpis upoważnionego przedstawiciela (i) wykonawcy



Załącznik nr 3 SIWZ

Pieczęć Wykonawcy 

                                           Oświadczenie 

Nazwa Wykonawcy.............................................................................................................................

Siedziba (adres).................................................................................................................................

Telefon................................................FAX........................................KRS..........................................

                 

PRZYSTĘPUJĄC DO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

na terenie Gminy Chełm Śląski oraz usług edukacji ekologicznej i promocji ekologii”.

Działając w imieniu..............................................................................................................................

zwanego dalej  ”Wykonawcą” i  będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art 24 ust 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U.2010nr 113 poz 759 zpóź zm

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

Miejscowość , data                                                    …..................................................................

                                                                      (podpis upoważnionego przedstawiciela (i) wykonawcy



                               Załącznik nr 4

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1. [Przedmiot i zakres umowy]

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie  polegające na odbiorze i 

zagospodarowaniu  wszystkich  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości  zamieszkanych  i 

niezamieszkanych na terenie Gminy Chełm Śląski oraz usług edukacji ekologicznej i promocji ekologii.

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 5 do Specyfikacji  istotnych warunków 

zamówienia  .

§2. [Termin wykonania Przedmiotu Umowy]

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2015r. 

§3. [Oświadczenia] 

1. Osoba działająca imieniem Wykonawcy oświadcza, że jest należycie umocowana do zawarcia 

Umowy,  oraz  że  do  jej  skuteczności  nie  jest  wymagana  zgoda  żadnego  innego  organu 

Wykonawcy.

2. Wykonawca  jest  spółką  prawa  handlowego  działającego  według  prawa  polskiego/stanowi 

konsorcjum przedsiębiorców.

3. Wykonawca  jest  podatnikiem  VAT  i  posiada  Numer  Identyfikacji 

Podatkowej .............................................

4. W  wypadku,  gdy  Wykonawcą  jest  konsorcjum  kilku  podmiotów,  wszystkie  te  podmioty 

odpowiadają solidarnie wobec Zamawiającego za wykonanie niniejszej umowy.

5. Strony  oświadczają,  że  nie  są  im znane  żadne  okoliczności  mogące czynić  niniejszą  umowę 

nieważną lub bezskuteczną.

6. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy 

oraz że będzie je posiadał przez cały okres obowiązywania umowy .

7. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędny potencjał techniczny do wykonania przedmiotu 

zamówienia w tym w szczególności:

a) Pojazdy w ilości i o parametrach technicznych wymaganych przez zamawiającego, 

b) Bazę magazynowo - transportową spełniające wymogi zamawiającego.



Spełnienie powyższych wymagań wykonawca zapewnia przez cały okres realizacji Umowy.

§4. [Zasoby Wykonawcy]

1. Wykonawca w toku realizacji umowy może posługiwać się osobami trzecimi, z zastrzeżeniem ust. 2 i  

3.  Wykonawca  odpowiada  za  działanie  i  zaniechanie  tych  osób,  tak  jak  za  własne  działanie  lub 

zaniechanie, zgodnie z art. 474 Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, o którym mowa w preambule,  

polegał  na doświadczeniu,  potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia 

innych podmiotów, zobowiązany jest do wykonywania zamówienia z udziałem tych podmiotów (osób) 

lub/i z użyciem tego potencjału. 

§5. [Kontrola stanu wykonywania umowy]

1. Zamawiający  ma  prawo  do  przeprowadzania  kontroli  stanu  technicznego  instalacji  służących 

przetwarzania i  odzysku odpadów ,  zasobów sprzętowych służących do odbioru odpadów. Chęć 

przeprowadzenia  inspekcji  zamawiający  zgłosi  wykonawcy  z  co  najmniej  1-dniowym 

wyprzedzeniem; 

2. Zamawiający będzie przeprowadzał bieżące kontrole fizyczne przebiegu tras pojazdów wykonawcy 

pod kątem ich zgodności z  odczytami nadajników GPS zainstalowanych w pojazdach wykonawcy 

zapisanych  w  systemie  informatycznym  zamawiającego  oraz  celem  weryfikacji,  czy  odpady  nie 

opuszczają regionu IV na zasadach niezgodnych z art. 9e ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o  

utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

3. Zamawiający będzie przeprowadzał bieżące kontrole fizyczne miejsc odbioru odpadów komunalnych 

w celu weryfikacji prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia

4. Zamawiający może żądać od wykonawcy dokumentów transakcyjnych (takich jak faktury, dowody 

obciążenia i uznania rachunku) związanych z wynagradzaniem podmiotu przyjmującego odpady do 

zagospodarowania przez podmiot odbierających odpady.

§6. [raportowanie]

1. Niezależnie od obowiązku wynikającego z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu 

raportów miesięcznych zawierających co najmniej:

a. informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie 

ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od 

właścicieli  nieruchomości  zmieszane odpady komunalne,  odpady zielone oraz pozostałości  z 

sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;



b. informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 

 przekazanych do składowania na składowisku odpadów, 

 nieprzekazanych  do  składowania  na  składowisku  odpadów  i  sposobie  ich 

zagospodarowania; 

c. liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;

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

regulaminem.

e. oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów powstałych w wyniku 

prowadzenia ewidencji odpadów o której mowa w pkt. V ppkt. 1.3 OPZ.

2. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu dostęp on-line na prawach administratora 

sytemu do danych z monitoringu pojazdów odbierających odpady, 

w szczególności pozwalającego na uzyskiwanie informacji co najmniej o bieżącej  i historycznej 

pozycji pojazdów historii tras, przebiegach, godzinach pracy, sygnalizację, jeżeli pojazd z 

wyznaczonej floty znajdzie się poza wyznaczonym obszarem.

§7.  [wynagrodzenie, klauzule waloryzacyjne]

1. Wynagrodzenie za wykonanie  pozostałych usług określonych opisem przedmiotu zamówienia jest 

wynagrodzeniem  jednostkowo  ryczałtowym  i  wynosi  dla  poszczególnych  frakcji  odpadów 

następująco :

a) zmieszane odpady komunalne …...........................................zł brutto/Mg

b) odpady selektywnie zebrane makulatura................................zł brutto/Mg

c) odpady selektywnie zebrane tworzywa sztuczne....................zł brutto/Mg

d) odpady selektywnie zebrane szkło..........................................zł brutto/Mg

e) odpady wielkogabarytowe.......................................................zł brutto/Mg

f) odpady zielone.........................................................................zł brutto/Mg

2. Maksymalna  wartość nominalna  wynagrodzenia  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  nie  może 

przekroczyć.......................................zł  netto oraz podatku VAT w wysokości  …...% co daje łącznie 

….............................................zł brutto

Słownie...................................................................................................................................  i  jest ona 

podstawą ustaleń § 13 

3. W stosunku  do  wynagrodzenia  określonego  w  ust.  2,  Wykonawcy  nie  przysługuje  roszczenie  o 

zmianę jego wysokości  ze  względu  na  nadzwyczajną  zmianę stosunków ani  też  roszczenie  o  zwrot  



poniesionych przez niego dodatkowych kosztów lub wydatków, z zastrzeżeniem postanowień ustępów 

4-6 niniejszego paragrafu oraz postanowień zawartych 

w § 11 .

4. Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia nie częściej niż raz na rok w oparciu o klauzule  

waloryzacyjne, o których mowa w pkt.  5 i  6 niniejszego paragrafu. W takim przypadku Wykonawca  

winien  poinformować  Zamawiającego  o  podstawie  do  dokonania  waloryzacji  z  14-dniowym 

wyprzedzeniem w formie pisemnej pod rygorem nieważności dokonania tej zmiany.

5. Strony  przyjmują  jako  klauzulę  waloryzacyjną  Wskaźnik  ceny  usług  transportu,  gospodarki  

magazynowej  i  telekomunikacji ogłaszanym  w  Biuletynie  Statystycznym  publikowanym  na  stronie 

Głównego  Urzędu  Statystycznego  za  ostatni  miesiąc  (ujęty  w  Biuletynie  Statystycznym)  przed 

dokonaniem powiadomienia o zastosowaniu klauzuli waloryzacyjnej.

6. Dokonana w oparciu  o  klauzulę  waloryzacyjną zmiana wysokości  wynagrodzenia  może dotyczyć 

wyłącznie  usług pozostałych do wykonania,  począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po 

dniu dokonania zawiadomienia o zmianie.

§8. [zasady rozliczeń]

1. Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie i wynikać będzie  z zestawienia wszystkich ilości odbioru 

poszczególnych frakcji w danym miesiącu za ten miesiąc

2. Zapłata wynagrodzenia będzie następować na podstawie faktur VAT wystawianych na podstawie 

zaakceptowanych  pisemnie  przez  Zamawiającego  Raportów  miesięcznych  z  wykonania  usługi  o  których 

mowa w §6 ust. 1 Umowy. Zamawiający przeprowadza weryfikację danego raportu miesięcznego w okresie 

5 dni roboczych, liczonych od dnia jego otrzymania .

3. Faktury VAT należy wystawiać na: Gmina Chełm Śląski  41-403 Chełm Śląski 

      ul. Konarskiego 2 NIP 222 00 24 015

4. Termin  wystawienia  faktury  wynosi  7  dni  od daty  odbioru  usługi.  Ostatnie  faktury  VAT w roku 

kalendarzom należy składać do 30 grudnia danego roku.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy  będzie  wypłacane  w terminie  do  30  dni  od  daty  otrzymania  przez 

Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT (wraz z kompletem wymaganych dokumentów).

6. Wynagrodzenie będzie  przekazywane  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  nr: 

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

7. Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§9.  [zabezpieczenie należytego wykonania umowy]



1. Wykonawca wniósł  zabezpieczenie  należytego wykonania umowy w wysokości  10 % 

wynagrodzenia brutto tj. w kwocie  zł (słownie:) w formie…………………………………………….

2. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  służy  do  pokrycia  roszczeń 

Zamawiającego  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy,  a zwłaszcza  z  tytułu 

odpowiedzialności odszkodowawczej, kar umownych.

3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 

30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

4. Wykonawca  jest  uprawniony  w  każdym  czasie  do  zmiany  formy  zabezpieczenia 

należytego  wykonania  umowy pod warunkiem,  że  zmiana  formy będzie  dokonana  z  zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia, a nowe zabezpieczenie będzie spełniać wymogi określone w SIWZ.

5. Jeżeli w zabezpieczeniu należytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji 

lub poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź 

uzyskiwania  jego akceptacji  w tym zakresie,  Wykonawca będzie  zobowiązany – przed podpisaniem 

każdego aneksu do umowy – przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania gwaranta 

(poręczyciela) o zmianach umowy bądź jego akceptację tych zmian albo wnieść nowe zabezpieczenie. 

W  przypadku,  gdy  zmiana  umowy  powoduje  konieczność  zmiany  zabezpieczenia,  Wykonawca 

zobowiązany  będzie  dostarczyć  aneks  do  obecnego  zabezpieczenia,  uzupełnić  zabezpieczenie  lub 

wnieść nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu. 

6. W  przypadku,  gdy  okres  realizacji  umowy  będzie  dłuższy  niż  okres  obowiązywania 

zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  wniesionego  w  postaci  gwarancji  lub  poręczenia 

Wykonawca zobowiązany będzie przed upływem okresu obowiązywania pierwotnego zabezpieczenia 

należytego  wykonania  umowy  do  przedłożenia  kolejnego  zabezpieczenia  (spełniającego  wymogi 

określone w SIWZ) na dalszy okres. 

7. W razie uchybienia zobowiązaniom określonym w ust. 5 lub 6, Zamawiający uprawniony 

będzie  do  żądania  wypłaty  przez  gwaranta  (poręczyciela)  kwoty  zabezpieczenia,  która  zostanie 

zatrzymana przez Zamawiającego jako zabezpieczenie wniesione w pieniądzu.

§10. [Ubezpieczenie należące do obowiązków Wykonawcy]

1. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłożył kopię dokumentu ubezpieczenia wraz z oryginałem 

tego  dokumentu  do  wglądu  lub  kopię  podpisaną  przez  ubezpieczyciela,  potwierdzającą,  że  jest  

ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  związku  z  prowadzoną  działalnością  gospodarczą 

obejmującą  świadczenie  usług  będące  przedmiotem  umowy,  na  sumę  ubezpieczenia  nie  mniejszą 

1 000 000,00 PLN,  na  cały  okres realizacji  przedmiotu umowy,  z rozszerzeniem o odpowiedzialność 

cywilną  za  szkody  wyrządzone  przez  podwykonawców  (jeżeli  Wykonawca  będzie  korzystał  z 

podwykonawców).



2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w ust. 1  Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy, po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 7-dniowego 

terminu do prawidłowego wykonania umowy.

3. W  przypadku  niedotrzymania  przez  Wykonawcę  warunku,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  jeśli  

Wykonawca w jakikolwiek sposób i  stopniu zawartą umowę ubezpieczenia zmieni  na niekorzyść 

Zamawiającego bez  jego zgody,  a  niezależnie  od  tego  także  wtedy,  gdy  Wykonawca świadomie 

wprowadzi  w  błąd  Zamawiającego,  co  do  istnienia  lub  warunków  umów  ubezpieczenia,  

Zamawiający ma prawo, ale nie obowiązek, samodzielnie zawrzeć stosowną  umowę ubezpieczenia i 

odliczyć  ich  cenę od wynagrodzenia  Wykonawcy,  na  co Wykonawca wyraża  zgodę.  Jeżeli  żadne 

wynagrodzenie Wykonawcy się jeszcze nie należy, Wykonawca w terminie 7 dni od wezwania go 

przez Zamawiającego zwróci Zamawiającemu poniesione przez niego koszty za zapłatę składek. 

§11. [istotne zmiany umowy]

1. Opisane niżej zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności  

z zachowaniem warunków dopuszczalności zmiany Umowy określonych przepisami ustawy z dnia 29  

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tj Dz.U.2010nr 113 poz 759 zpóź zm )

2. Istotna zmiana postanowień umowy w zakresie wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna, w 

przypadku wystąpienia:

a) zmiany wysokości stawki podatku VAT;

b) innej  zmiany  prawa  powszechnie  obowiązującego  wpływającej  na  zasady  odbierania  i 

zagospodarowania odpadów.

3. W związku z wskazanymi w ust. 2 okolicznościami dopuszczalne jest zwiększenie wynagrodzenia, 

przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany 

wzrost kosztów świadczenia usługi.

4. Dopuszcza  się  zmianę  umowy  w  zakresie  sposobu  spełniania  przez  Wykonawcę  świadczenia 

odbierania  i  zagospodarowania  odpadów  w  przypadku  zmiany  przepisów  prawa  powszechnie 

obowiązującego  wpływających  na  sposób  spełnienia  świadczenia.  Zwiększenie  wynagrodzenia 

dotyczy niezrealizowanej części umowy.

5. Strona zainteresowana zmianą postanowień umowy przedstawia drugiej stronie na piśmie  projekt  

aneksu wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym, stanowiącym podstawę do negocjacji. 

6. Złożenie propozycji aneksu nie stanowi zobowiązania dla drugiej strony do jego zawarcia.

7. Niezależnie od powyższych postanowień niniejszego paragrafu, strony zobowiązują się do dokonania  

zmiany umowy w przypadku wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 

października  2008  r.  w  sprawie  opłat  za  korzystanie  ze  środowiska  w zakresie  stawek  opłat  za  

umieszczenie  odpadów  na  składowisku.  W  związku  z  powyższym  zwiększenie  wynagrodzenia 

dopuszczalne jest wyłączenie o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia 



usługi. Zwiększenie wynagrodzenia dotyczy niezrealizowanej części umowy. 

§12. [wygaśnięcie Umowy]

1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  Umowy,  gdy  zaistnieją  istotne  zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może od Umowy odstąpić w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiający  może  wypowiedzieć  umowę  ze  skutkiem  natychmiastowym  w  następujących 

przypadkach:

a. Zamawiający stwierdził odstępstwo od standardu świadczenia usług, o którym mowa w Rozdziale IV  

OPZ, a odstępstwo to nie zostanie usunięte przez Wykonawcę w terminie 7 dni,

b. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wykonawca realizuje Umowę z odstępstwem od 

reguły pełnego wykorzystywania zasobów, o których mowa w §4 ust. 2 Umowy, 

c. Wykonawca wbrew treści  Umowy lub ustawy odmówił  Zamawiającemu przekazania stosownych 

informacji, dokumentów, nie umożliwił przeprowadzania inspekcji technicznych, o których mowa w 

§5 lub w toku realizacji Umowy podał Zamawiającemu jakiekolwiek nieprawdziwe informacje lub 

przekazał dokumenty stwierdzające nieprawdę lub podrobione,

d. w przypadku gdy Wykonawca zaprzestał świadczenia usługi przez okres dłuższy niż 2 dni,

e. w  przypadku  przekraczającego  7  dni  opóźnienia  Wykonawcy  w  wykonaniu  innych  obowiązków 

określonych Umową.

f. W razie  zaistnienia  okoliczności  dotyczących przedsiębiorstwa Wykonawcy,  z  których wynika,  że  

Wykonawca nie będzie mógł wykonać umowy lub wykonanie umowy będzie znacznie utrudnione.

3. Wypowiedzenie umowy może zostać dokonane w każdym czasie trwania Umowy, jednak nie później  

niż  trzy  miesiące  od  daty,  w  której  Zamawiający  powziął  wiedzę  o  zaistnieniu  przesłanki 

uzasadniającej wypowiedzenie.

4. Wcześniejsze  wypowiedzenie  Umowy  powoduje,  że  raty  wynagrodzenia,  które  stałyby  się 

wymagalne  po  wypowiedzeniu,  nie  należą  się,  a  łączne  wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  za 

świadczenie usług zmniejsza się odpowiednio, przy czym Wykonawcy należne jest wynagrodzenie za 

okres realizacji zobowiązań na podstawie ust. 5 niniejszego paragrafu.

5. W razie wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do realizacji  

zobowiązań wynikających z umowy przez okres 14 dni.

§13. [kary umowne]

1. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  odpowiedzialność  za  wyrządzone  szkody  będące 

następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych umową.



2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:

a) za  każdy  dzień  opóźnienia  we  wprowadzeniu  systemu  zagospodarowania  odpadów 

komunalnych  zmieszanych,  odpadów  zielonych  oraz  pozostałości  z  sortowania  odpadów 

komunalnych opisanych w pkt IV ppkt 8-11 OPZ; wysokość kary umownej stanowi 0,1% całości 

wynagrodzenia brutto  określonego w §7 pkt 2 za każdy dzień;

b) w  przypadku  braku  osiągnięcia  w  2013  r.,  2014  r.,  poziomu  ograniczenia  masy  odpadów 

komunalnych  ulegających biodegradacji  przekazywanych do  składowania,  określonego SIWZ; 

wysokość  kary  umownej  stanowi  iloczyn  kwoty  50 000  zł  oraz  liczby  stanowiącej  różnicę 

pomiędzy  ilością  punktów  procentowych  poziomu  wymaganej  SIWZ  a  ilością  punktów 

procentowych poziomu, którą uzyskał Wykonawca w danym roku;

c) w przypadku braku osiągnięcia w 2013 r., 2014 r.2015r poziomu recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,  tworzyw sztucznych i 

szkła, określonego SIWZ; wysokość kary umownej stanowi iloczyn kwoty 50 000 zł oraz liczby 

stanowiącej różnicę pomiędzy ilością punktów procentowych poziomu wymaganej SIWZ a 

ilością punktów procentowych poziomu, którą uzyskał Wykonawca w danym roku;

d) w przypadku  braku  osiągnięcia  w  2013  r.,  2014  r.,   poziomu  recyklingu,  przygotowania  do 

ponownego  użycia  i  odzysku  innymi  metodami,  innych  niż  niebezpieczne  odpadów 

budowlanych  i  rozbiórkowych,  określonego  SIWZ;  wysokość  kary  umownej  stanowi  iloczyn 

kwoty  50 000  zł  oraz  liczby  stanowiącej  różnicę  pomiędzy  ilością  punktów  procentowych 

poziomu wymaganej SIWZ a ilością punktów procentowych poziomu, którą uzyskał Wykonawca 

w danym roku;

e) za  każdy  przypadek  nieodebrania  lub  nieterminowego  odebrania  odpadów  z  danej 

nieruchomości;  wysokość  kary  umownej  stanowi  iloczyn  kwoty  50  zł,  ilości  gospodarstw 

domowych na danej nieruchomości oraz liczby dni opóźnienia w odbiorze odpadów z danej  

nieruchomości;

f) za  każdy  dzień  opóźnienia  w  uruchomieniu  Centrum  Edukacji  Ekologicznej;  wysokość  kary  

umownej stanowi 0,05 % całości wynagrodzenia brutto określonego w §7 pkt 2 za każdy dzień;

g) za brak przeprowadzenia  4 szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej oraz zasad funkcjonowania 

Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnych na terenie  Chełm Śląski  w ciągu każdych 

kolejnych 12 miesięcy trwania Umowy; wysokość kary umownej stanowi iloczyn 0,1% całości  

wynagrodzenia brutto określonego w §7 pkt 2  oraz ilości szkoleń stanowiących różnicę między 

liczbą 6 a liczbą zrealizowanych szkoleń;

h) za każdy dzień opóźnienia w uruchomieniu Biura Obsługi Klienta (BOK); wysokość kary umownej 

stanowi 0,01 % całości wynagrodzenia brutto określonego w§7 pkt 2  za każdy dzień;

i) za każdy dzień opóźnienia w uruchomieniu danego punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (PSZOK) spełniającego wymagania wynikające z SIWZ; wysokość kary umownej 



stanowi 0,05 % całości wynagrodzenia brutto określonego w §7 pkt 2 za każdy dzień; kara jest 

obliczana niezależnie za każdy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

j) za  każdy  przypadek  wywozu  przez  Wykonawcę  poza  region  IV  zmieszanych  odpadów 

komunalnych,  pozostałości  z  sortowania  odpadów komunalnych oraz  pozostałości  z  procesu 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania  odpadów  komunalnych,  o  ile  są  przeznaczone  do 

składowania  oraz  odpadów  zielonych;  wysokość  kary  umownej  stanowi  0,2%  całości  

wynagrodzenia  brutto  określonego  w  §7  pkt  2  za  każdy  stwierdzony  przypadek  obecności 

pojazdu  zawierającego  odpady,  o  których  mowa  w  zdaniu  poprzedzającym,  poza  obszarem 

regionu IV;

k) za każdy dzień opóźnienia w ustawieniu pojemnika  o pojemności 1100 l na odpady komunalne  

wysokość kary umownej stanowi 0,05 %całości wynagrodzenia brutto określonego w §7 pkt 2 

za każdy dzień

l) za  każdy  dzień  opóźnienia  w  przedłożeniu  Harmonogramu Usług  ,  wysokość  kary  umownej 

stanowi 0,02 %  całości wynagrodzenia brutto określonego w §7 pkt 2  za każdy dzień

m) za  każdy dzień  opóźnienia  w odbiorze  odpadów z  danego kontenera  1100 l  wysokość  kary 

umownej wynosi 200 zł za każdy dzień;

n) za każdy dzień braku zapewnienia Zamawiającemu w okresie trwania Umowy  dostępu on-line 

do danych z monitoringu pojazdów, o którym mowa w pkt VI Opisu Przedmiotu Zamówienia;  

wysokość kary umownej wynosi 500 zł za każdy dzień;

o) za każdy dzień nie umieszczenia harmonogramu na stronie internetowej Wykonawcy; wysokość 

kary wynosi 300 zł za każdy dzień;

p) za  wypowiedzenie  umowy  przez  którąkolwiek  ze  Stron  lub  rozwiązanie  umowy  z  przyczyn 

choćby częściowo zawinionych przez Wykonawcę,  w wysokości  10  % całości  wynagrodzenia 

brutto określonego w §7 pkt 2 które przypadałoby do zapłaty do końca okresu obowiązywania 

umowy, gdyby umowy nie wypowiedziano.

3. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 25 % całości wynagrodzenia brutto określonego w §  

7 ust. 1.

4. Jeżeli  kary  umowne nie  pokryją  całości  szkody,  Zamawiającemu przysługuje  prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

5. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  potrącenia  kar  umownych  z  jakąkolwiek  wierzytelnością 

Wykonawcy  wobec  Zamawiającego,  w  tym  z  tytułu  wynagrodzenia.  O  dokonanym  potrąceniu 

Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

§14. [osoby upoważnione, adresy, zawiadomienia]

1. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji 



umowy są:

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Osoby te są również upoważnione do podpisywania protokołów odbioru w imieniu Zamawiającego.

2. Ze strony Wykonawcy osobami upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji 

umowy są:

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

Osoby te są również upoważnione do podpisywania protokołów odbioru w imieniu Wykonawcy.

3. Osobami  odpowiedzialnymi  ze  strony  Zamawiającego  za  rozliczenie  finansowe  umowy 

są:............................................................................................................................................................

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

4. Strony wskażą sobie nawzajem w formie pisemnej osoby zastępujące, o których mowa w ust. 1-3. 

5. Wszelkie  informacje,  polecenia,  potwierdzenia  w  sprawach  dotyczących  realizacji  umowy 

przekazywane będą pisemnie, telefaksem lub drogą elektroniczną i będą podpisane wyłącznie przez  

osoby upoważnione wskazane w ust. 1 i 2. Podpis elektroniczny nie jest wymagany.

6. Doręczenia pism dokonywane będą osobiście lub za potwierdzeniem odbioru na wskazane w ust. 12 

adresy Stron, za pośrednictwem operatora pocztowego. 

7. Pisma  przekazane  telefaksem  lub  drogą  elektroniczną  uważa  się  za  doręczone  

z datą ich przekazania, jeżeli treść dotarła do adresata, o ile przekazanie ich nastąpiło w godzinach :  

poniedziałek ,środa ,czwartek pomiędzy 7.30 a 15.30,wtorek pomiędzy 7.30 a 17.00 oraz w piątek 

pomiędzy 7.300 a 14.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i sobót. W innym przypadku 

uważa się, iż doręczenie nastąpiło o godzinie 7.30 w najbliższym dniu roboczym.

8. Strony wyznaczają następujące adresy do doręczeń:

a) dla Zamawiającego: Urząd Gminy Chełm śląski 41-403 Chełm Śląski ul. Konarskiego 2

b) dla Wykonawcy:...................................................

§15. [rozwiązywanie sporów]

1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązywać polubownie.

2. Jeżeli  polubowne  rozwiązanie  sporów  nie  przyniesie  rezultatu,  strony  poddadzą  rozstrzygnięcie 

sporu Sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§16. [odesłania, język umowy]

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa powszechnego, w tym 

Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego.



2. Językiem umowy jest  język polski.  Jeżeli  w trakcie  wykonywania umowy powstanie konieczność 

dokonywania tłumaczeń, Wykonawca każdorazowo zapewni obecność kompetentnego tłumacza, jak 

również  zapewni  tłumaczenie  wszelkich  dokumentów i  pism sporządzonych  dla  celów realizacji 

przedmiotu  umowy  na  język  umowy  przez  tłumacza  przysięgłego,  przy  czym  dotyczy  to  także 

wszelkich dokumentacji, instrukcji, gwarancji, certyfikatów i atestów.

§17.  [egzemplarze]

Umowa została zawarta w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy.

§18. [załączniki]

Załącznikami do niniejszej Umowy są:

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami :

- Formularz ofertowy

- Opis przedmiotu zamówienia

- Charakterystyka Gminy Chełm Śląski 

- Wykaz sprzętu ,narzędzi

2 Harmonogram usług



Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Opis przedmiotu zamówienia

1.   Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  polegająca  na  odbieraniu  i  zagospodarowaniu  odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli  

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zgodnie z  

przepisami wynikającymi z:

1.  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

2. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych,

4. Rozporządzenia 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,

5. uchwały Nr IV/25/1/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”,

6. uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”,

7. uchwały nr XXIV/149/2013 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 29.01.2013 w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełm Śląski .

8. uchwały nr XXIII/142/2012  Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19.12.2012 w sprawie określenia  

szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania    odpadów 

komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowanie  tych  odpadów w zamian  za  

uiszczoną  opłatę  przez  właściciela  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi . 

2.   Zamówienie  obejmuje  odbieranie  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  terenu  Gminy 

Chełm Śląski ze wszystkich nieruchomości określonych w załączniku nr 6 do SIWZ

3.   Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia poziomów:



1. ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  przekazywanych  do 

składowania w ilości nie mniej niż: 

Rok
Od 1 lipca 

2013
2014 2015

[%] 50 50 65

Poziomy  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  przekazywanych  do 

składowania obliczane są w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. na terenie Gminy 

Chełm Śląski . 

2. osiągnięcia  poziomu recyklingu i  przygotowania  do  ponownego użycia  następujących  frakcji  

odpadów komunalnych: papieru,  tworzyw sztucznych i szkła, w ilości nie mniej niż: 

Rok
Od 1 lipca 

2013
2014 2015

[%] 30 40 50

3. osiągnięcia  poziomu  recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia  i  odzysku  innymi 

metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości nie mniej 

niż:

Rok
Od 1 lipca 

2013
2014 2015

[%] 40 50 70

4.   Obliczenie:

1. poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania  przeprowadzone zostanie  zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Środowiska z 

dnia 25.05.2012 (Dz.U.2012 .676)

2. osiągnięcia  poziomu recyklingu i  przygotowania  do  ponownego użycia  następujących  frakcji  

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przeprowadzone zostanie 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.05.2012 (Dz.U.2012 .645)

5.   Wykonawca jest zobowiązany do wykazania stopnia osiągnięcia każdego z powyższych poziomów w 

danym roku w terminie nie później, niż do 31 stycznia roku następnego, 

 6 Odbiór i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych :

1.   Opady  komunalne  należy  odbierać  bezpośrednio  z  miejsc  gromadzenia  odpadów 



zlokalizowanych na terenie nieruchomości zamieszkałych  i nieruchomości niezamieszkałych  w 

godzinach od 600 do 1700.

2.   Wykonawca zobowiązany jest do odebrania wszystkich odpadów znajdujących się w miejscach 

gromadzenia 

3.         Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zmieszanych wynosi :

a) w zabudowie jednorodzinnej – dwa razy na miesiąc,

b) w zabudowie wielorodzinnej – dwa razy w miesiącu lub jeden raz na tydzień 

c) z pozostałych nieruchomości  – dwa razy na miesiąc . 

4.         Częstotliwość odbierania odpadów   segregowanych w workach wynosi 1 raz na miesiąc  a w 

zabudowie  wielorodzinnej  w  miarę  napełnienia  pojemników  po  telefonicznym  zgłoszeniu  przez 

przedstawiciela urzędu lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu

5.   Częstotliwość odbierania odpadów wielkogabarytowych (w tym meble itp.)  – dwa razy w roku.

((wiosna , lato)

6.         Odbieranie odpadów budowlanych i  rozbiórkowych nastąpi w przypadku odrębnego zlecenia 

właściciela nieruchomości na jego koszt , jako dodatkowa usługa .

7.         Orientacyjna ilość nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych zapisana jest w  załączniku 

nr 6 do SIWZ 

8.         Odpady  komunalne  selektywnie  zbierane  w  workach  :  papier  ,  tworzywa  sztuczne  ,  szkło 

odbierane będą z częstotliwością jeden raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem .Zbiórka odpadów 

selektywnie zbieranych w budynkach wielorodzinnych będzie opróżniana nie rzadziej niż raz w miesiącu  

a w razie zaistnienia takiej potrzeby po każdorazowym telefonicznym zgłoszeniu przez przedstawiciela  

Urzędu Gminy Chełm Śląski .

9.         W  okresie  od  01.kwietnia.  do  30  listopada  każdego  roku  wykonawca  winien  poddawać 

zagospodarowaniu  odpady  zielone  dostarczone  przez  właścicieli  nieruchomości  do  punktu 

selektywnego zbierania odpadów zwanego dalej PSZOK

10.       W  przypadku  niedopełnienia  przez  właściciela  nieruchomości  obowiązku  w  zakresie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych , wykonawca jest zobowiązany jest do ich odebrania  

jako zmieszane odpady komunalne i jednocześnie poinformowanie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji  

wskazując właściciela nieruchomości , który nie dopełnił obowiązku . 

11.       Wykonawca zobowiązany jest do odbierania wszystkich odpadów segregowanych w PSZOK-u 

poza odbiorem tych odpadów w workach które są odbierane 1 raz w miesiącu sprzed nieruchomości  

(zgodnie z harmonogramem)

II. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy

1.   W terminie do 1 lipca 2013 roku, Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Wyposażenia każdej nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym,posesji 



niezabudowanej w pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych , które będą 

odpowiadać wymogom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie 

Chełm Śląski oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym .Orientacyjną ilość pojemników określa załącznik nr  6 do SIWZ  W 

zabudowie wielorodzinnej należy ustawić pojemniki o pojemności 1100 l które będą 

odpowiadać wymogom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie 

Chełm Śląski oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym w miejscach do tego wyznaczonych .

2. Ustawienia specjalistycznych pojemników na baterie:

 -        w placówkach oświatowych (5 wskazanych przez zamawiającego ) 

 -        w lokalach handlowych ( 5 wskazanych przez zamawiającego ) 

            Odpady baterii odbierane będą po telefonicznym zgłoszeniu, w terminie do trzech dni        

                  roboczych nie rzadziej niż raz w miesiącu . 

3. Ustawienia specjalistycznych pojemników na przeterminowane lekarstwa (z tworzywa 

sztucznego, zamykane, w czerwonym kolorze, o pojemności min. 120 l) zbieranych w aptece 

zlokalizowanej w Chełmie Śląskim przy ul. Śląskiej . Pojemnik z lekarstwami należy odebrać po 

telefonicznym zgłoszeniu, w terminie do trzech dni roboczych.

4. Ustawienia na terenie Gminy Chełm Ślaski pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o 

pojemności 1100 l (typu „dzwon”, PO 1,1 itp.), oklejonych etykietami  promującymi selektywne 

zbieranie odpadów komunalnych Pojemniki ustawione zostaną w gniazdach, po 3 pojemniki w 

gnieździe z przeznaczeniem na papier, tworzywa, szkło. Pojemniki należy ustawić przy 

budynkach wielorodzinnych przy ul. Techników w dwóch miejscach i Bogusławskiego w jednym. 

Wywóz pojemników z odpadami zbieranymi selektywnie realizowany będzie nie rzadziej niż 1 

raz na miesiąc lub ma telefoniczne zgłoszenie pracownika urzędu w terminie do 3 dni roboczych.

5. Dostarczenia mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej i nieruchomości niezamieszkałej a 

wytwarzającej odpady worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 120 l 

opisanych rodzajem zbieranych odpadów (worek niebieski na papier , żółty na tworzywa , 

zielony na szkło .) oraz następnych przy odbiorze zapełnionych worków (na wymianę) przez cały 

czas trwania zamówienia, spełniających następujące wymagania: Ilość worków musi być zgodna 

z zapisami uchwały Rady Gminy Chełm Ślaski nr XXIII/142/2012 z dnia 19.12.2012 .

5.1. wykonane z folii polietylowej LDPE o grubości 0,075 mm w przypadku worków na szkło i o 

grubości 0,05 mm dla worków na tworzywa sztuczne, makulaturę i metale, bez dodatku 

kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska;



5.2. odporność na działanie promieni UV, niskich temperatur oraz środków chemicznych;

5.3. przezroczystość lub półprzezroczystość, umożliwiająca wizualną kontrolę zawartości.

6. Dostarczenia mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej 4 szt. worków foliowych  o pojemności 

120 l na odpady biodegradowalne (worki brązowe lub czarne na trawę, liście), wykonanych z 

LDPE i o grubości 0,075 mm, opisanych rodzajem zbieranych odpadów oraz następnych przy 

odbiorze zapełnionych worków (na wymianę) w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada, 

spełniające wymogi jak w pkt. 1.4.Worki te będą dostarczane do PSZOK przez właścicieli posesji .

2.   Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia jednego punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych na terenie Gminy Chełm Śląski   przy czym powinny one 

zostać uruchomione najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od podpisania Umowy.

1. Punkt selektywnego zbierania odpadów powinien być zlokalizowany na terenie z dogodnym 

dostępem i dojazdem dla wszystkich mieszkańców gminy. 

2. Punkt odbioru odpadów (PSZOK) winien stanowić teren zamknięty (ogrodzony, oświetlony, 

monitorowany) o powierzchni minimalnej 900 m2, posiadać nieprzepuszczalną utwardzoną 

powierzchnię z odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji sanitarnej lub deszczowej po 

podczyszczeniu w separatorze. Obiekt musi posiadać pomieszczenie socjalne dla obsługi oraz 

pomieszczenie do magazynowania odpadów problemowych (zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, świetlówki, akumulatory, przeterminowane lekarstwa, baterie, zużyte oleje 

samochodowe i jadalne, itp.,). Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 

pozwolenia na użytkowanie lub przekazanego do właściwego organu zawiadomienia o 

zakończeniu budowy, w stosunku do którego organ ten nie zgłosił sprzeciwu w drodze decyzji w 

terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, dotyczących punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych (PSZOK).

3. Punkt odbioru odpadów powinien być wyposażony w kontenery na poszczególne rodzaje 

odpadów 

4. PSZOK czynny będzie w godzinach 9.00- 17.00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty od 9.00- 

13.00 .

3.   Wykonawca uruchomi Biuro Obsługi Klienta (BOK), w którym będą udzielane wszelkie informacje 

dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (m.in. harmonogram wywozu 

odpadów, sposób świadczenia usługi przez PSZOK i inne) przyjmowane będą opłaty od właścicieli 

nieruchomości za gospodarowanie odpadami oraz będą przyjmowane wszelkie zgłoszenia i uwagi 

dotyczące zbiórki . BOK winno być czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 

w poniedziałek,środę , czwartek, oraz wtorek od7.30 – 17.00 a w piątek od 7.30do 14.00 .



Wszelkie uwagi przyjmowane będą telefonicznie lub pocztą elektroniczną (pod wskazany przez 

Wykonawcę numer telefonu lub adres e-mail).

4.   Wykonawca zapewni mieszkańcom możliwość zaopatrzenia się w dodatkowe worki foliowe do 

selektywnej zbiórki odpadów selektywnie zbieranych o pojemności 120 litrów (papier, tworzywa, 

szkło, odpady biodegradowalne), które będą dostępne w Biurze Obsługi Klienta, Punkcie 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz w siedzibie Wykonawcy nieodpłatnie . 

5.   Wykonawca w terminie miesiąca od podpisania Umowy uruchomi na terenie Gminy Chełm Śląski 

Centrum Edukacji Ekologicznej:

1. wyposażonego w salę konferencyjną na min. 40 osób oraz system audiowizualny (ekran, 

projektor multimedialny),

2. przy pomocy którego będzie przeprowadził min. 4 razy w roku szkolenie z zakresu edukacji 

ekologicznej oraz z zakresu funkcjonowania Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi 

na terenie Gminy Chełm Śląski 

3. zapewniającego możliwość zapoznania się procesami przetwarzania odpadów komunalnych 

(odzysku i unieszkodliwiania) poprzez wizytacje w odpowiednich instalacjach realizujących te 

procesy,

6.   Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu Harmonogram Usług w terminie 1 tygodnia od 

zawarcia umowy,  , spełniający następujące wymagania:

1. Elementem  Harmonogramu  będą  Zestawienia  Trasowe  (tzw.  "trasówki"),  w  tym  dni  i  

przybliżone  godziny  przejazdu  przez  poszczególne  nieruchomości,  miejsca  rozpoczęcia  i 

zakończenia dniówki.

2. Harmonogram Usług zgodnie z umową winien być opracowany w cyklu czterotygodniowym.

3. Trasówki  muszą  być  opracowane w taki  sposób,  aby  każdy  pojazd  do  zbiórki  odpadów był  

optymalnie  wykorzystany,  ale  nie  przeciążony (z  uwzględnieniem przepisów o dopuszczalnej  

masie całkowitej).

4. Ponadto Harmonogram Usług powinien zawierać informacje o utrudnieniach występujących na 

danym obszarze, takich jak (lecz nie ograniczając się do nich) wąskie drogi, "ślepe" ulice, inne  

problemy z dojazdem do punktów odbioru odpadów itp. 

5. Zamawiający ma prawo do bieżącego zgłaszania uwag i zastrzeżeń do Harmonogramu Usług. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wprowadzenia  stosownych  zmian  w  Harmonogram  Usług 

najpóźniej w ciągu 2 dni od otrzymania uwag i zastrzeżeń.

6. Harmonogram Usług staje się załącznikiem do umowy i stanowi jej integralną część.

7. W przypadku, gdy wyniknie potrzeba jakichkolwiek zmian w Harmonogramie Usług (w tym w 

Zestawieniach  Trasowych),  wykonawcy  zobowiązany  jest  poinformować  wcześniej 



Zamawiającego i uzyskać jego zgodę.

8. Wykonawca  ma  obowiązek  przekazania  właścicielowi  nieruchomości  informacji  o  terminie 

odbierania odpadów w formie wydruku podczas pierwszego odbioru odpadów (informacja musi 

być  zgodna  z  Harmonogramem  Usług).  Informacja  powinna  zostać  umieszczona  na  stronie 

internetowej  Wykonawcy oraz  upubliczniona w sposób zwyczajowo przyjęty  .  W przypadku 

zmiany Harmonogramu Usług, Wykonawca ma obowiązek aktualizować informację o terminie 

odbierania odpadów i przekazywać ją właścicielom nieruchomości.

9. Wykonawca  ma  obowiązek  czytelnego  oznaczenia  swoją  nazwą  oraz  numerem  telefonu 

wszystkich pojazdów wykorzystywanych w ramach świadczenia usługi. 

III. Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska

Zamawiający wymaga:

1. Utrzymania  porządku w miejscach załadunku  odpadów oraz  trasy  przetaczania  pojemników lub 

kontenerów.

2. Poddawania  systematycznemu  myciu  i  dezynfekcji  pojemników  oraz  pojazdów  do  odbierania 

odpadów komunalnych, z częstotliwością co najmniej dwa razy w roku z zastosowaniem produktów 

biobójczych  nie  powodujących  zanieczyszczenia  środowiska,  spełniających  warunki  określone  w 

ustawie z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych.

3. Właściwego ustawienia pojemników w miejscu gromadzenia odpadów, po ich opróżnieniu.

IV. Wymogi  dotyczące  przekazywania  odebranych zmieszanych  odpadów  komunalnych,  odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

do  regionalnych  i  zastępczych  instalacji  do  przetwarzania  odpadów  komunalnych  oraz  zasady 

gospodarowania odpadami. 

1  Wykonawca  jest  obowiązany  do  przekazywania  odebranych  od  właścicieli  nieruchomości  

zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania, do instalacji regionalnej lub zastępczej  wyznaczonej  

w  Wojewódzkim  Planie  Gospodarki  Odpadami  dla  Regionu  IV  zapewniającej  zagospodarowanie 

odpadów w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania. W przypadku gdy Wykonawca 

nie posiada własnej instalacji do zagospodarowania odpadów  wykazuje instalację z którą 

ma  podpisaną  na  zagospodarowanie  odpadów  aktualną  deklarację  /oświadczenie  o 

gotowości przyjmowania odpadów , nie starszą niż 3 miesiące przed terminem składania 

ofert .Jeśli instalacja ta nie jest instalacją regionalną zaświadczenie z instalacji regionalnej 

o odmowie odbierania odpadów z terenu Gminy Chełm Śląski .

2  Proces  przekształcania  odpadów  komunalnych  zmieszanych  na  instalacjach  regionalnych  lub 



zastępczych powinien zapewnić maksymalny odzysk materiałowy i energetyczny z tych odpadów oraz 

ulegających biodegradacji przy zachowaniu możliwie maksymalnego stopnia redukcji ilości odpadów 

kierowanych do składowania.

3. Wykonawca zapewni zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie w następujący sposób:

1. odpady pochodzące z selektywnej zbiórki (szkło, papier, tworzywa sztuczne) po podczyszczeniu 

na linii sortowniczej, kierowane będą do recyklingu w celu ponownego przetworzenia,

2. odpady  zielone  w  tym  inne  odpady  biodegradowalne  (kuchenne,  itp.,)  zostaną  poddane 

procesowi  kompostowania  tlenowego,  a  otrzymany  produkt  wykorzystywany będzie  do   wykonania 

okrywy rekultywacyjnej składowiska lub (po spełnieniu wymagań parametrów nawozowych) do celów 

rolnych lub ogrodniczych,

3. odpady budowlane i  remontowe po odpowiednim przygotowaniu,  wykorzystane zostaną do 

celów rekultywacyjnych lub do utwardzania oraz budowy dróg technologicznych .

4. odpady  przeterminowanych  leków  zebrane  w  aptece na  terenie  gminy,  po  zgromadzeniu 

odpowiedniej ilości uzasadniającej transport, zostaną przekazane do termicznej utylizacji,

5. odpady zużytych baterii zebrane w pojemnikach ustawionych w placówkach oświatowych oraz 

obiektach  użyteczności  publicznej,  po  zgromadzeniu odpowiedniej  ilości  uzasadniającej  transport, 

zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwiania,

6. odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zebrane w wyniku zbiórki mobilnej, po 

zebraniu  odpowiedniej  ilości  uzasadniającej  transport,  skierowane  zostaną  do  odzysku  lub 

unieszkodliwiania.

4  Odpady  zebrane  w  PSZOK  Wykonawca  zobowiązany  jest  przekazać  do  instalacji  spełniającej 

wymagania  określone w niniejszej  specyfikacji  celem odzysku lub unieszkodliwienia  przez  podmioty 

posiadające zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności . 

  5 Przetwarzanie  mechaniczno-biologiczne  zmieszanych  odpadów  komunalnych  obejmowało  będzie 

procesy mechanicznego przetwarzania odpadów i biologicznego przetwarzania odpadów, połączone w 

jeden zintegrowany proces technologiczny zapewniający ich odzysk i recykling.

6. Wydzielone w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów zmieszanych frakcje nadające się do 

dalszego wykorzystania materiałowego takie jak: szkło, papier, tworzywa sztuczne, złom, itp. kierowane 

będą do dalszego zagospodarowania jako surowce wtórne,

drewno,  tekstylia,  zanieczyszczone  tworzywa  sztuczne  i  makulatura  itp.  posiadające   właściwości 

energetyczne, kierowane będą na linię do produkcji  paliwa modyfikowanego RDF,  frakcja mineralna  

wydzielona w procesie MBP (piasek, kamienie) zostanie wykorzystana do celów rekultywacyjnych lub do  

wykonywania  warstw  izolacyjnych  na  składowisku,  frakcja  balastowa  po  spełnieniu  w/w  wymagań, 

kierowana będzie do składowania na składowisko odpadów .



7. Proces  biologicznego  przekształcania  odpadów  ulegających  biodegradacji  powinien  zapewnić 

maksymalny odzysk materiałowy i energetyczny z tych odpadów przy zachowaniu stopnia redukcji ilości  

odpadów  komunalnych  zmieszanych  kierowanych  do  składowania  na  poziomie  co  najmniej  50% w 

stosunku do ilości odebranych odpadów komunalnych zmieszanych.

     8 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów zebranych w PSZOK do instalacji          

    spełniającej wymagania określone w niniejszej specyfikacji celem odzysku lub unieszkodliwiania     

    przez podmioty posiadające zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności .  

V. Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem

1 Wykonawca jest obowiązany do:

1  sporządzania  kwartalnych  sprawozdań  o  odebranych  odpadach  komunalnych  i  sposobach 

gospodarowania odpadami, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu ministra właściwego do 

spraw środowiska,  wydanym na podstawie  art.  9t  ustawy z  dnia  13 września  1996r.  o  utrzymaniu  

czystości  i  porządku w gminach (tekst  jednolity  z  2012r.  Dz.  U.  poz.  391).  Sprawozdanie  obejmuje 

również  odpady  odbierane  od  mieszkańców  gminy  w  Punkcie  Selektywnego  Zbierania  Odpadów 

Komunalnych.

2  przekazywania  Zamawiającemu  sprawozdań  j.w.  terminie w terminie  do  końca  miesiąca 

następującego po kwartale, którego dotyczy,

3  prowadzenia  ewidencji  odpadów  w  zakresie  wynikającym  z  przepisów  ustawowych  i  aktów 

wykonawczych;  ponadto  zamawiający  wymaga,  by  wykonawca  prowadził  analogiczną  ewidencję 

również w sytuacji, gdy transportującym i przyjmującym odpady do odzysku lub unieszkodliwiania w  

instalacji jest ten sam posiadacz.

  2.Uzupełnienia lub poprawy sprawozdania w terminie 14 dni w przypadku stwierdzenia przez                 

     Zamawiającego, że sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie.

3. Okazania na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych dokumentów

   sporządzanych na potrzeby  ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie 

   określonych poziomów:

1. recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, 



2. recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia  i  odzysku  innymi  metodami  odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych, 

VI. Uwagi końcowe

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa miejscowego w 

szczególności winien dysponować specjalistycznymi jednostkami transportowymi z zainstalowanymi 

nadajnikami GPS (do systemu monitoringu ) umożliwiającymi śledzenie trasy pojazdu wraz z programem do 

odczytu danych w tym :

specjalistycznymi jednostkami transportowymi z zainstalowanymi nadajnikami GPS (do systemu 
monitoringu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym) umożliwiającymi śledzenie trasy pojazdu 
wraz z programem do odczytu danych, w tym:
a) co najmniej 2 samochodami – śmieciarkami bezpylnymi, przy czym co najmniej 1 musi 
posiadać minimalną kubaturę 13 m3,  do odbioru odpadów gromadzonych w pojemnikach o 
pojemności od 80 l do 1100 l w tym co najmniej 1 samochodem specjalistycznym wyposażonym w 
urządzenie do mycia pojemników ,

a) co najmniej 1 samochodem o zabudowie hakowej lub bramowej o ładowności min. 3,5 Mg ,

b) co najmniej 1 samochodami o zabudowie hakowej  o ładowności min. 12 Mg 

c) co najmniej 2 samochodami dostawczymi do odbioru odpadów komunalnych zebranych 
selektywnie,

d) co najmniej 1 samochodem śmieciarką bezpylna małogabarytową  do odbioru odpadów z 

miejsc o utrudnionym dostępie,

                                                                                                          Załącznik nr 6 do SIWZ



 Charakterystyka Gminy Chełm Śląski :
Gmina Chełm Śląski zajmuje obszar 23,22,km². Na dzień 31.12.2012 w Gminie  
Chełm Śląski zamieszkiwało 5882 mieszkańców .
W budynkach wielorodzinnych 727 mieszkańców (zamieszkałych w 15 budynkach ); 
a w budynkach jednorodzinnych 5155 mieszkańców (zamieszkałych na około 1350 
posesjach).Liczba posesji niezamieszkałych wytwarzających odpady wynosi około 100.

UWAGA : ilości gospodarstw domowych są wielkościami orientacyjnymi.
Ilość odpadów odebranych z terenu gminy Chełm Śląski na podstawie sprawozdań 
składanych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów 
z terenu gminy przedstawia się następująco :

j.m. 2011 2012

Łączna liczba odebranych 
odpadów

Mg/rok 1528,53 1266,62

Liczba zebranych odpadów w rozbiciu na poszczególne rodzaje odpadów :
Wyszczególnienie j.m. 2011 2012

Odpady komunalne wytworzone w 
nieruchomościach zamieszkałych
- zmieszane odpady    
  komunalnej
- odpady z selektywnej   
   zbiórki odpadów
- odpady wielkogabarytowe
- zużyty sprzęt elektryczny 

Mg/rok

Mg/rok

Mg/rok
Mg/rok

1308,68

118,55

97,7
3,6

1074,29

81,46

106,32
4,55

Łączna ilość wytwarzanych 
odpadów objętych opłatą

Mg/rok 1528,53 1266,62

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują 
mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują 
mieszkańcy a powstają odpady komunalne .
Stwierdzona i prognozowana ilości wytwarzanych odpadów surowcowych na terenie 
Gminy Chełm Śląski wynosi :

Wyszczególnienie j.m. 2012 2013 szacunek

Szkło Mg/rok 35,03 37,00

Tworzywa sztuczne Mg/rok 21,00 22,00

Papier i tektura Mg/rok 25,43 26,00

Łączna ilość odpadów zebranych 
selektywnie łącznie ze sprzętem 

Mg/rok 86,01 91,00



elektrycznym 

Orientacyjna liczba pojemników  : 

Pojemnik o pojemności w litrach Ilość pojemników 

80 290

120 420

140 70

240 830

1100 60

7000 2

przy założeniu że na jednej posesji może występować większa liczba pojemników



Załącznik nr 7 SIWZ

Pieczęć Wykonawcy 

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

składana na podstawie art 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 

nr 113 poz. 759 z poż zm.)

                                           Oświadczenie 

Nazwa Wykonawcy.............................................................................................................................

Siedziba (adres).................................................................................................................................

Telefon................................................FAX........................................KRS..........................................

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie  

pod nazwą     

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Chełm Śląski oraz usług edukacji ekologicznej i promocji 

ekologii”.

- Oświadczam (y) że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  dnia 16 lutego 2007 o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50 poz 331 z póź. zm.)o której mowa w art 24 ust 2 

pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 nr 113 poz 

759  z póź zm.) *

- oświadczam że należę do grupy kapitałowej i składam listę podmiotów należących do tej samej 

grupy kapitałowej .*

* niepotrzebne skreślić

ilekroć w ustawie z  16  litego 2007 o ochronie konkurencji  i  konsumentów (Dz.U.  50 poz 331 z  póź  zm ) jest mowa o grupie  

kapitałowej rozumie się to wszystkich przedsiębiorców którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego 

przedsiębiorcę w tym również tego przedsiębiorce .

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

Lp Nazwa podmiotu Adres podmiotu

1

2

3

4

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



Miejscowość , data                                                    …..................................................................

                                                                      (podpis upoważnionego przedstawiciela (i) wykonawcy

Załącznik nr 8 SIWZ

Pieczęć Wykonawcy 

Wykaz

wykonanych  usług  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełnienia  warunków  wiedzy  i 

doświadczenia  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  składania  ofert  a  jeżeli  okres 

prowadzenia działalności  jest krótszy - w tym okresie , z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i  

miejsca  wykonywania  oraz  załączeniem  dokumentu  potwierdzającego  że  te  usługi  zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie (w zakresie wykazania spełnienia warunku określonego 

w sekcji II pkt 1.2 SIWZ )

Do każdej usługi należy załączyć dokument potwierdzający jej należyte wykonanie (referencje)

Lp. Rodzaj usługi Miejsce wykonania Podmiot 
zlecający

Data 
rozpoczęcia  i 
zakończenia

Wartość  w  zł 
brutto

1

2

3

4

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

Miejscowość , data                                                    …..................................................................

                                                                      (podpis upoważnionego przedstawiciela (i) wykonawcy



Załącznik nr 9 SIWZ

Pieczęć Wykonawcy 

Wykaz

sprzętu  ,  narzędzi  wyposażenia  zakładu  i  urządzeń  technicznych  dostępnych  wykonawcy  usług  w celu 

realizacji zamówienia wraz z informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami (w zakresie wykazania 

spełnienia warunków okreslonych w sekcji II pkt 1.3.1 do 1.3.5 SIWZ) 

Lp Nazwa i opis wyposażenia technicznego 
istotnego do realizacji zamówienia

Ilość Podstawa dysponowania

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

Miejscowość , data                                                    …..................................................................

                                                                      (podpis upoważnionego przedstawiciela (i) wykonawcy
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