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SPECYFIKACJA	ISTOTNYCH	WARUNKÓW	ZAMÓWIENIA	
W	POSTĘPOWANIU	O	UDZIELENIE	ZAMÓWIENIA	PUBLICZNEGO	W	TRYBIE	PRZETARGU	

NIEOGRANICZONEGO	

Odbiór	 i	 zagospodarowanie	 odpadów	 komunalnych	 od	 właścicieli	
nieruchomości,	 na	 których	 zamieszkują	 mieszkańcy	 oraz	 nieruchomości	
niezamieszkałych,	 na	 których	 powstają	 odpady	 komunalne	 położonych	 na	
terenie	 Międzygminnego	 Związku	 Gospodarki	 Odpadami	 Komunalnymi	
„Odra‐Nysa‐Bóbr”	

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości powyżej progu określonego art. 
11 ust.8 ustawy Pzp 
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I. NAZWA	ORAZ	ADRES	ZAMAWIAJĄCEGO:	

Zmawiający 
Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra‐Nysa‐
Bóbr” 

REGON  081087392 

NIP  926‐167‐08‐62 

Miejscowość  66‐600 Krosno Odrzańskie 

Adres  ul. Bohaterów Wojska Polskiego 3 

Strona internetowa  www.odra‐nysa‐bobr.pl  

Telefon/faks  (68) 3834536 faks (68) 3833035 

II. TRYB	UDZIELANIA	ZAMÓWIENIA	
1. Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego  regulowanym  art.  39  i  nast.  Ustawy  z  29  stycznia  2004  r.  ‐  Prawo  zamówień 
publicznych  (tekst  jedn.  Dz.U.  z  2015  r.,poz.  2164  z  późn.  zm.)  zwanej  dalej  ustawą  Pzp,  aktami 
wykonawczymi do ustawy Pzp oraz niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 
2. Niniejsza  specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  zwana  jest  w  dalszej  treści  SIWZ  lub 
specyfikacją. 
3. W  sprawach  nieuregulowanych w  niniejszej  SIWZ  stosuje  się  przepisy  ustawy  Pzp  oraz  aktów 
wykonawczych do ustawy Pzp. 

III. OPIS	PRZEDMIOTU	ZAMÓWIENIA	
III.1 OGÓLNY	OPIS	PRZEDMIOTU	ZAMÓWIENIA	
1. Przedmiot zamówienia 

Odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych  i nieruchomości 
niezamieszkałych,  na  których  powstają  odpady  komunalne,  położonych  na  terenie  Gmin 
członkowskich Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra‐Nysa‐Bóbr”. 

2. Termin wykonania zamówienia: od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r. 
3. Miejsce  realizacji  zamówienia:  teren  Gmin  członkowskich  Międzygminnego  Związku 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra‐Nysa‐Bóbr” 
4. Wspólny Słownik Zamówień: 

90500000‐2 Usługi związane z odpadami 
90511000‐2 Usługi wywozu odpadów 
90511300‐5 Usługi zbierania śmieci 
90512000‐9 Usługi transportu odpadów 
90513100‐7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 
90533000‐2 Usługi gospodarki odpadami 
90514000‐3 Usługi recyklingu odpadów 

5. Całkowita  kwota  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia 
wynosi:         7.500 000,00 zł. 
6. Zamawiający  na  podstawie  art.  29  ust.  3a  Pzp  wymaga  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o 
pracę  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  osób  wykonujących  czynności  związane  z  realizacją 
zamówienia. 
7. W  trakcie wykonywania  zamówienia  zamawiający  uprawniony  jest  do wykonywania  czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę  lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  w  pkt  6  czynności. 
Zamawiający  uprawniony  jest  w  szczególności  do:  żądania  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie 
potwierdzenia  spełniania ww. wymogów  i dokonywania  ich oceny,  żądania wyjaśnień w przypadku 
wątpliwości  w  zakresie  potwierdzenia  spełnienia  ww.  wymogów,  przeprowadzania  kontroli  na 
miejscu wykonywania świadczenia. 
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8. W  trakcie  realizacji  zamówienia  na  każde  wezwanie  zamawiającego  w  wyznaczonym  w  tym 
wezwaniu  terminie  wykonawca  przedłoży  zamawiającemu  wskazane  poniżej  dowody  w  celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
‐  oświadczenie wykonawcy  lub  podwykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób 
wykonujących  czynności,  których  dotyczy  wezwanie  zamawiającego.  Oświadczenie  to  powinno 
zawierać w  szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu  składającego  oświadczenie,  datę  złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy. 
9.   Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności zamawiający przewiduje sankcję 
w  postaci  obowiązku  zapłaty  przez  wykonawcę  kary  umownej  w wysokości  określonej  we wzorze 
umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  (§  5  ust.  1  lit.  b).  Niezłożenie  przez  wykonawcę  w 
wyznaczonym  przez  zamawiającego  terminie  żądanych  przez  zamawiającego  dowodów  w  celu 
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę  lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności. 
9. Pojęcia użyte w niniejszej SIWZ: 

a) nieruchomości  ‐  nieruchomości  zamieszkałe  i  nieruchomości  niezamieszkałe,  na  których 
powstają  odpady  komunalne  położone  na  terenie  Gmin  członkowskich  Międzygminnego 
Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra‐Nysa‐Bóbr” 

b) odpady ‐ odpady komunalne zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) 

III.2 SZCZEGÓŁOWY	OPIS	PRZEDMIOTU	ZAMÓWIENIA	
1. Sposób odbioru odpadów. 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów musi być prowadzone w sposób zapewniający osiągnięcie 
odpowiednich  poziomów  recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia  i  odzysku  innymi 
metodami  oraz  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  podlegających  biodegradacji 
przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości  i  porządku w  gminach  (tekst  jedn. Dz.U.  z  2016  r.,  poz.  250  z późn.  zm.)  oraz przepisami 
Regulaminów  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gmin  członkowskich  Międzygminnego 
Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra‐Nysa‐Bóbr”. 

2. Frakcje i ilości odpadów odbieranych i zagospodarowanych w trakcie trwania umowy. 

1) Wykonawca ma obowiązek odbierać i zagospodarować następujące frakcje odpadów: 

 zmieszane odpady komunalne, 

 papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, 

 metal, opakowania z metalu, 

 tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, 

 szkło i opakowania szklane, 

 opakowania wielomateriałowe, 

 odpady  komunalne  ulegające  biodegradacji  w  tym  odpady  opakowaniowe  ulegające 
biodegradacji, 

 przeterminowane leki i chemikalia, 

 zużyte baterie i akumulatory, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

 zużyte opony, 

 odpady budowlano ‐ remontowe i rozbiórkowe, 
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 odpady zielone, 

 tekstylia i odzież. 

2) Wykonawca zobowiązany  jest do odebrania wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych 
na terenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy  a  powstają  odpady  komunalne,  położonych  na  terenie  Gmin  członkowskich 
Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra‐Nysa‐Bóbr”, zgromadzonych w 
pojemnikach i workach spełniających wymagania określone w niniejszym przedmiocie zamówienia. 

3) Odbiór  odpadów  przez  Wykonawcę  odbywa  się  z  pojemników  i  worków  wystawionych  w 
ustalonym dniu odbioru  odpadów bezpośrednio  przed nieruchomość  lub  do drogi  publicznej  jeżeli 
nieruchomość  jest  oddalona od drogi. Wykonawca  zobowiązany  jest  odebrać odpady w przypadku 
gdy  znajdują  się  one w  altanie  śmietnikowej  przy  posesji,  do  której  pracownicy Wykonawcy mogą 
wejść bez konieczności wchodzenia na posesję. 

4) Wykonawca  ma  obowiązek  odbioru  i  transportu  odpadów  komunalnych,  w  przypadkach 
kiedy  dojazd  do  punktów  zbiórki  odpadów  komunalnych  będzie  utrudniony  z  powodu 
prowadzonych  remontów dróg, dojazdów  itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują 
roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. 

5) Zamawiający  nie  dopuszcza możliwości  odbioru  i  mieszania  odpadów  komunalnych  z  terenu 
Gmin  członkowskich  Międzygminnego  Związku  Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi  „Odra‐Nysa‐
Bóbr” wraz z odpadami z innej gminy lub jakimikolwiek innymi odpadami. 

6) Zamawiający  informuje,  iż  na  terenie  Gmin  członkowskich  Międzygminnego  Związku 
Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi  „Odra‐Nysa‐Bóbr”  mogą  znajdować  się  nieruchomości  o 
utrudnionym dojeździe, do których nie jest możliwy dojazd standardowym sprzętem specjalistycznym 
do  opróżniania  pojemników.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  odbiór  odpadów  z  tych 
nieruchomości  mniejszym  samochodem.  Zamawiający  dopuszcza  na  tych  nieruchomościach 
gromadzenie  i  odbiór  odpadów  zmieszanych  w  czarnych  workach.  Wyposażenie  nieruchomości 
w worki należy do Wykonawcy.  

3. Częstotliwość odbioru odpadów. 

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać częstotliwości odbioru odpadów podanych w tabelach 

Rodzaj odpadów  Sposób odbioru 
Częstotliwość 
odbioru 

Zmieszane odpady 
komunalne 

Pojemniki wystawione przed posesje 

(pojemniki dostarcza Wykonawca) 
1 raz w miesiącu 

Tworzywa sztuczne, 
opakowania 
wielomateriałowe 

Worki w kolorze żółtym wystawione przed 
posesje 

(worki dostarcza Wykonawca, ilość worków 
według potrzeb mieszkańców) 

1 raz w miesiącu 

Papier, tektura 

Worki w kolorze niebieskim wystawione 
przed posesje 

(worki dostarcza Wykonawca) 

co 2 miesiące 

Szkło 
Worki w kolorze zielonym, wystawione przed 
posesje (worki dostarcza Wykonawca) 

co 2 miesiące 

Odpady biodegradowalne 

Na terenie Gmin Bobrowice, 
Bytnica, Maszewo, Gubin 

Worki w kolorze brązowym 

wystawione przed posesje (worki dostarcza 
Wykonawca) 

4 razy w roku 

Odpady biodegradowalne 

Na terenie gminy Dąbie 

Worki w kolorze brązowym 

wystawione przed posesje (worki dostarcza 
Wykonawca) 

1 raz w miesiącu 
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Meble i inne odpady 
wielkogabarytowe 

Odpady wystawione przed posesje tzw. 
„wystawka”  

2 razy w roku 

Meble i inne odpady 
wielkogabarytowe 

Kontenery dostarczone przez Wykonawcę o 
łącznej pojemności 10m3 

PSZOK (jeden w każdej 
gminie) odbiór w przypadku 
zapełnienia pojemnika 

Zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, odpady 
niebezpieczne 

Przeterminowane leki, 
baterie, chemikalia, 
świetlówki 

Jeden pojemnik w każdej gminie, dostarczony 
przez Wykonawcę (pojemnik przystosowany 
do zbiórki odpadów problemowych, 
posiadający otwór wrzutowy, który 
uniemożliwia dostęp osób trzecich do 
zawartości pojemnika, o pojemności ok. 50 
litrów, oznakowane napisem informującym o 
rodzaju zbieranych odpadów) 

w przypadku zapełnienia 
pojemnika 

Zmieszane odpady 
komunalne 

Kontener o pojemności 1100 l. oznaczony  
„Odpady komunalne” 

Wspólnoty mieszkaniowe 

co 2 tygodnie 

Tworzywa sztuczne, 
opakowania 
wielomateriałowe i metale 

Kontener o pojemności 1100 l. oznaczony 
„PLASTIK” 

Wspólnoty mieszkaniowe 

1  raz w miesiącu Papier, tektura 
Kontener o pojemności 1100 l. oznaczony 
„PAPIER” 

Szkło 
Kontener o pojemności 1100 l. oznaczony 
„SZKŁO” 

Zmieszane odpady 
komunalne 

Kontener o pojemności minimum 5000 l. 
oznaczony  
„Odpady komunalne” 

w przypadku zapełnienia 
pojemnika 

 

4. Charakterystyka pojemników do odbioru odpadów komunalnych: 

1) Wykonawca ma obowiązek odbierać odpady w pojemnikach o następujących pojemnościach: 

 120 l 

 240 l 

 770 l 

 1100 l 

 5000 l 

 7000 l 

2) Pojemniki powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.  
3) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości, 

kontenery  przeznaczone  na  odpady  remontowo‐budowlane  i  rozbiórkowe  oraz  odpady  zielone. 
Wykonawca  musi  poinformować  właściciela  nieruchomości  o  wysokości  opłaty  za  odbiór  tych 
odpadów.  Wykonawca  rozlicza  się  za  odbiór  kontenera  z  odpadami  remontowo‐budowlanymi 
i zielonymi  indywidualnie  z  właścicielem  nieruchomości.  Procedura  dotyczy  odbioru  odpadów 
nieobjętych gminnym systemem gospodarowania odpadami. 

5. Charakterystyka worków do odbioru odpadów komunalnych: 

1) Wykonawca ma obowiązek odbierać  odpady  zbierane  selektywnie w workach o  następującej 
charakterystyce: 

Pojemność worków powinna wynosić 120 l. Worki muszą być wykonane z folii polietylenowej zgodnie 
z  obowiązującymi  normami  o  grubości  minimum  60  mikronów  zapobiegającej  pęknięciu  lub 
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rozerwaniu.  Zamawiający  dopuszcza  wykonanie  worków  z  regranulatu.  Worki  powinny  zawierać 
nazwy  frakcji  odpadów  do  gromadzenia,  których  są  przeznaczone.  Zamawiający  zastrzega  sobie 
prawo  do  zmiany  kolorów,  oznaczeń  worków  oraz  podziału  na  odpowiednie  frakcje  odpadów  w 
trakcie trwania umowy, wynikających ze zmiany przepisów prawa. 

2) Wskazuje  się  następujące  kolory  i  oznaczenia  worków  dla  poszczególnych  frakcji  odpadów 
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19): 

a) szkło bezbarwne i kolorowe oraz opakowania szklane ‐ kolor zielony z napisem „Szkło", 
b) papier i tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury ‐ kolor 

niebieski z napisem „Papier", 
c) metal  ‐  w  tym  odpady  opakowaniowe  z  metali,  tworzywa  sztuczne  w  tym  odpady 

opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, tekstylia ‐ 
kolor żółty napisem „Metale i tworzywa sztuczne'', 

d) odpady ulegające biodegradacji ‐ kolor brązowy z napisem „Bio''. 

6. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki. 

1) Wykonawca w cenie  ryczałtowej  jest  zobowiązany w  imieniu Zamawiającego do wyposażenia 
nieruchomości w pojemniki i worki zgodne z charakterystyką zawartą w niniejszym opisie przedmiotu 
zamówienia na okres trwania umowy. 

2) Pojemniki zostaną dostarczone na nieruchomości do 30 września 2017 r. 
3) Worki  do  selektywnej  zbiórki  odpadów  muszą  być  dostarczone  na  nieruchomości  do  30 

września  2017  r.  W  następnych  miesiącach  okresu  trwania  umowy  worki  dostarczane  będą  na 
nieruchomości  w  ilości  "nowy  worek  danego  koloru  za  wystawiony  do  odbioru  worek  danego 
koloru".  Wykonawca  zastrzega  sobie  prawo  do  zgłaszania  Zamawiającemu  zwiększonego 
zapotrzebowania worków  odpowiedniego  koloru  zgodnie  ze  zgłoszeniami  przyjętymi  od właścicieli 
nieruchomości,  a  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  je  na  wskazany  przez  Zamawiającego 
adres nieruchomości. 

4) Dodatkowo  Wykonawca  w  cenie  ryczałtowej  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  worków  w 
każdym z kolorów opisanych w niniejszej SIWZ, jeśli Zamawiający zgłosi takie zapotrzebowanie. Worki 
zostaną dostarczone do  siedziby Zamawiającego w  terminie 7 dni od daty  zgłoszenia.  Zamawiający 
dokona  zgłoszenia  zapotrzebowania  na worki  w  formie  elektronicznej  z  podaniem  kolorów  i  ilości 
worków. 

5) W trakcie wykonywania umowy wyposażenie zgłoszonych przez Zamawiającego nieruchomości 
w  niezbędne  pojemniki  i  worki  następuje w  terminie  określonym  przez Wykonawcę w  formularzu 
ofertowym  jednak  nie  później  niż  w  ciągu  7  dni  od  dnia  zgłoszenia.  W  przypadku  nowych 
nieruchomości,  które  są  zgłaszane  z  adnotacją  „pierwsza  deklaracja''  dostarczenie  pojemników 
i worków  następuje  w  terminie  określonym  przez  Wykonawcę  w  formularzu  ofertowym  jednak 
najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ma 
obowiązek odebrać  z  tych nieruchomości  odpady,  które  zostały  zgromadzone w workach do  czasu 
dostarczenia pojemnika. 

6) Zgłoszenia.  o  których  mowa  w  podpunkcie  5  przekazywane  będą  Wykonawcy  w  drodze 
korespondencji  elektronicznej.  Wykonawca  dostarczy  każdorazowo  po  wykonanym  zgłoszeniu 
potwierdzenie  realizacji  zgłoszenia. W przypadku dostarczania pojemników wraz  z  potwierdzeniem 
wykonania zgłoszenia Wykonawca przesyła Zamawiającemu skan potwierdzenia odbioru pojemnika. 
Potwierdzenie  to  ma  zawierać:  adres  nieruchomości,  pojemność  i  ilość  pojemników,  datę 
dostarczenia i podpis osoby, która przyjęła pojemnik/ki. 

7) Zamawiający zastrzega sobie. że dostarczone pojemniki winny być sprawne technicznie i czyste. 
8) Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości. które należy wyposażyć w pojemniki 

i worki. Przekazanie wykazu nieruchomości przez Zamawiającego nastąpi najpóźniej do 15 września 
2017 r. Wykaz nieruchomości zostanie przekazany Wykonawcy w formie papierowej i elektronicznej. 

9) Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  wykaz  nieruchomości  wraz  ze  wskazaniem  sposobu 
gromadzenia odpadów na danej nieruchomości do 15 września 2017  r. Wykaz zostanie przekazany 
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w drodze  korespondencji  elektronicznej.  Wykaz  nieruchomości  będzie  aktualizowany  przez 
Zamawiającego na bieżąco w drodze korespondencji elektronicznej. 

10) W przypadku  zmian w wykazie  nieruchomości  zgłoszonych  przez  Zamawiającego w  drodze 
korespondencji  elektronicznej  z  adnotacją  „zamknięcie  deklaracji’’,  Wykonawca  ma  obowiązek 
odebrać  zgłoszony  pojemnik/ki  z  nieruchomości.  Odbiór  pojemnika/ów  nastąpi  przy  najbliższym 
terminie odbioru odpadów. 

7. Szacunkowa ilość pojemników i worków, którą Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć w 
czasie wykonywania przedmiotu zamówienia. 

1) W przypadku gospodarstw domowych liczba ta różnicowana jest ilością osób w gospodarstwie 
domowym do  3  osób  i  powyżej  3  osób.  Liczba  pojemników  na  odpady  zmieszane  zawarta  została 
w Tabeli nr 1. 

Tabela 1. Liczba pojemników na odpady zmieszane, którą Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć 

Pojemność pojemnika [dm3]  120  240  770  1100 

Liczba pojemników [szt.]  3700  2100  100  250 

 

2) Wykonawca  dopuszcza  przeznaczenie  do  selektywnej  zbiórki  odpadów  w  budynkach 
wielolokalowych pojemników o pojemności 1100 l, które zamiast odpowiedniego koloru zgodnego z 
daną  frakcją  odpadów,  będą miały  jeden  kolor  lecz  oznaczone  zostaną w  trwały  i  czytelny  sposób 
opisem zawierającym nazwę frakcji odpadów wg wytycznych zawartych w niniejszej  

3) Charakterystyka  oraz  ilość  worków  do  zbiórki  odpadów  segregowanych  zawarta  została  w 
Tabeli nr 2 znajdującej się poniżej. 

Tabela 2. Liczba worków, którą Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć miesięcznie 

Kolor worka  Ilość worków [szt.] 

zielony  8000 

niebieski  8000 

żółty  8000 

brązowy  8000 

 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany  ilości pojemników  i worków w trakcie  trwania 
umowy.  Ich  ilość w ciągu okresu  realizacji  zamówienia może wzrosnąć  lub  zmaleć  i  jest  zależna od 
złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji. Szacuje się możliwy wzrost liczby pojemników i 
worków w  trakcie  trwania  umowy o  20 % w  stosunku  do  zapotrzebowania  podanego w  niniejszej 
SIWZ na pierwszy miesiąc trwania umowy. 

8. Kontrola sposobu zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości. 

1) Wykonawca  jest  zobowiązany  kontrolować  sposób  zbierania  odpadów  przez  właścicieli 
nieruchomości  i  niezwłocznie  zgłaszać  Zamawiającemu  przypadki  nieprzestrzegania  selektywnej 
zbiórki, jeśli taka była zadeklarowana przez właściciela nieruchomości zgodnie z art. 9f ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 250 
z późn. zm.). 

2) W  przypadku  stwierdzenia,  że  właściciel  nieruchomości  nie  wywiązuje  się  z  obowiązku 
segregacji odpadów, Wykonawca jest zobowiązany odebrać odpady jako zmieszane. W takiej sytuacji 
Wykonawca sporządza protokół w sprawie niewywiązania się właściciela nieruchomości z obowiązku 
prowadzenia  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych  z  załączeniem  zdjęć  w  postaci  cyfrowej 
wykonanych w taki sposób aby pozwalały na przypisanie pojemników, w tym worków do konkretnej 
nieruchomości  i  przekazuje  go  w  ciągu  72  godzin  od  momentu  stwierdzenia  naruszenia  zasad 
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selektywnej zbiórki odpadów. Protokół powinien zwierać dane o nieruchomości, dzień oraz godzinę 
ustalenia w/w sytuacji. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości, na których 
zamieszkują  mieszkańcy  i  powstają  odpady  komunalne,  a  nie  zostały  one  ujęte  w  wykazie 
przekazanym przez Zamawiającego. 

9. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych. 

1) Wykonawca  odpowiada  za  informowanie  mieszkańców  o  zasadach  i  terminach  odbierania 
poszczególnych  rodzajów  odpadów. W  tym  celu  sporządzi  i  uzyska  zatwierdzenie  Zamawiającego, 
harmonogramu  odbioru  odpadów,  który  przekaże  Zamawiającemu  oraz  właścicielom  wszystkich 
nieruchomości z osobna w terminie do 30 września 2017 r. 

2) Harmonogram musi  być  zgodny  z  częstotliwością  odbierania  odpadów  zawartą w  niniejszym 
opisie przedmiotu zamówienia. Zmiany harmonogramu wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 
do  umowy,  za  wyjątkiem  zmian  jednorazowych.  Harmonogram  musi  być  opatrzony  podpisami 
przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

10. Odpowiedzialność i obowiązki Wykonawcy. 

1) Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  szkody w majątku  Zamawiającego  lub  osób  trzecich 
spowodowane w trakcie odbioru odpadów. 

2) Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  w  tym  finansową  za  nieodebranie  odpadów 
komunalnych  w  terminie  zgodnym  z  harmonogramem.  W  razie  niemożliwości  odbioru  odpadów 
w wyznaczonym  terminie  wynikającej  z  utrudnionego  dojazdu  do  nieruchomości  bądź  innych 
utrudnień  niezależnych  od  Wykonawcy,  odpady  muszą  zostać  odebrane  przez  Wykonawcę 
niezwłocznie po ustaniu w/w utrudnień. O fakcie nieodebrania odpadów z w/w przyczyn Wykonawca 
informuje Zamawiającego drogą elektroniczną w dniu zaistnienia takiej sytuacji. 

3) Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  zagospodarowanie  odpadów  zebranych  od  właścicieli 
nieruchomości  z  terenu  Gmin  członkowskich  Międzygminnego  Związku  Gospodarki  Odpadami 
Komunalnymi  „Odra‐Nysa‐Bóbr”  w  Krośnie  Odrzańskim  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przekazywania  zmieszanych  odpadów  komunalnych,  odpadów 
ulegających biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowania  zgodnie  ze wskazaniem w Planie Gospodarki Odpadami Województwa  Lubuskiego  do 
Regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. 

4) Wykonawca  odbierający  odpady  komunalne,  które  są  zebrane  w  sposób  selektywny, 
zobowiązany  jest  do  ich  przekazania  do  dowolnej  instalacji  odzysku  i  unieszkodliwiania  odpadów, 
zgodnie z zachowaniem zasad, o których mowa ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst 
jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.). 

5) Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  osiąganie  poziomów  recyklingu,  przygotowania  do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych odpadów komunalnych z uwzględnieniem 
poziomów  odzysku  wskazanych  w  ustawie  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości 
i porządku  w  gminach  (tekst  jedn.  Dz.U.  z  2016  r.,  poz.  250  z  późn.  zm.)  oraz  zgodnie  z 
Rozporządzeniem Ministra  Środowiska  z  dnia  14  grudnia  2016  r.  w  sprawie  poziomów  recyklingu, 
przygotowania  do  ponownego  użycia  i  odzysku  innymi  metodami  niektórych  frakcji  odpadów 
komunalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2167). 

6) Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  osiąganie  poziomów  ograniczenia  masy  odpadów 
komunalnych  ulegających  biodegradacji  przekazywanych  do  składowania  wskazanych  w  ustawie 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., 
poz. 250 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w 
sprawie  poziomów  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji 
przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów 
(tekst jedn. Dz. U z 2012 r. poz. 676). 

7) Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  prowadzenie  monitoringu  bazującego  na  systemie 
pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie 
danych o położeniu pojazdów i miejscach ich postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach 



 

9 
 

wyładunków  odpadów.  W  ramach  „systemu  monitorowania  lokalizacji  pojazdów’’  Wykonawca 
zapewnia Zamawiającemu: 

a) dostęp  do  „systemu  monitorowania  lokalizacji  pojazdów’’  poprzez  bezpieczne  łącze 
internetowe w przeglądarce internetowej, 

b) pomoc  techniczną  i  merytoryczną  dostępną  telefonicznie  i  mailowo  w  godzinach  pracy 
Zamawiającego,  przy  obsłudze  programu,  która  będzie  obejmować  pomoc  w  bieżącej 
obsłudze programu, 

8) Obowiązki wykonawcy w zakresie używanych pojazdów do realizacji przedmiotu zamówienia: 

a) zapewnienie przez cały czas trwania umowy dostatecznej ilości środków technicznych, które 
gwarantować będą terminowe i jakościowe jej wykonanie, 

b) użytkowane  pojazdy  powinny  być  we  właściwym  stanie  technicznym,  trwale  i  czytelnie 
oznakowane  w  widocznym  miejscu,  umożliwiającym  łatwą  identyfikację  przedsiębiorcy 
poprzez umieszczenie: nazwy firmy, danych adresowych i numeru telefonu przedsiębiorcy, 

c) w razie awarii pojazdu, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pojazdu zastępczego 
w dniu wykonywania usługi, 

d) konstrukcja  pojazdów  musi  zabezpieczać  przed  rozwiewaniem  i  rozpylaniem 
transportowanych  odpadów,  a  także  ich  wysypywaniem  na  drogę  oraz  minimalizować 
oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, 

e) pojazdy  powinny  być  wyposażone  w  narzędzia  lub  urządzenia  umożliwiające  sprzątanie 
terenu po opróżnieniu pojemników. 

11. Sprawozdawczość 

1) Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu sprawozdań z wykonywanych 
usług  zgodnie  z  art.  9n  ustawy  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku 
w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm). 

2) Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania kart przekazywania odpadów potwierdzonych 
przez  instalacje,  wskaźników  MBR  dla  odpadów  o  kodzie  20  03  01  oraz  udziału  procentowego 
odpadów nadających się i przekazywanych do recyklingu. 

3) Sprawozdania należy przekazywać w wersji papierowej. 
4) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  na  bieżąco  ewidencji  ilościowej  i  jakościowej 

zgodnie  z  katalogiem  odpadów  poprzez  zważenie  na  legalizowanej  wadze  odpadów  zbieranych 
z terenu Gmin członkowskich Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra‐
Nysa‐Bóbr” w  Krośnie  Odrzańskim,  a  następnie  odnotowania  jej w  ewidencji.  Ewidencję  odpadów 
należy prowadzić z zastosowaniem kart przekazania odpadów sporządzonych zgodnie z art. 67 i art. 
68 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.). 

5) Wykonawca  zobowiązany  jest  raz  w  miesiącu  przekazywać  w  wersji  papierowej  opatrzony 
podpisem  sporządzającego  raport,  w  którym  wykazana  będzie  masa  poszczególnych  odpadów 
komunalnych  odebranych  z  terenu  Gmin  członkowskich  Międzygminnego  Związku  Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi  „Odra‐Nysa‐Bóbr” w  terminie do 10‐tego dnia  każdego miesiąca  za  każdy 
poprzedni miesiąc. 

III.3 CHARAKTERYSTYKA	 GMIN	 CZŁONKOWSKICH	 MIĘDZYGMINNEGO	 ZWIĄZKU	 GOSPODARKI	
ODPADAMI	KOMUNALNYMI	„ODRA‐NYSA‐BÓBR”	
1. Powierzchnia i liczba mieszkańców 

1) Powierzchnia całkowita gmin członkowskich związku  wynosi : 1158 km2 
2) Liczba mieszkańców razem: 20 864. Stan na dzień 31.12.2016 r. 
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Lp.  Gmina  Liczba mieszkańców 

1.  Bobrowice  3188 

2.  Bytnica  2553 

3.  Dąbie  4962 

4.  Gubin  7328 

5.  Maszewo  2833 

 

III.4 UWARUNKOWANIA	PRAWNE	
1. Przepisy  prawa  powszechnie  obowiązującego  mające  wpływ  na  wykonanie  przedmiotu 
zamówienia. 

1) Ustawa  z  dnia 13 września 1996  r.  o utrzymaniu  czystości  i  porządku w  gminach  (tekst  jedn. 
Dz.U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm). 

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn.zm.). 
3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 

519) 
4) Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  stycznia  2013  r  w  sprawie  szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( Dz. U. z 2013 
r., poz. 122) 

5) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia 
masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  przekazywanych  do  składowania  oraz 
sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U z 2012 r., poz. 676) 

6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, 
przygotowania  do  ponownego  użycia  i  odzysku  innymi  metodami  niektórych  frakcji  odpadów 
komunalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2167). 

7) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań 
o odebranych  i  zebranych odpadach  komunalnych,  odebranych nieczystości  ciekłych oraz  realizacji 
zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934), 

8) Aktualny Plan Gospodarki Odpadami Województwa Lubuskiego 

 
III.5 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

1) Wykonawca ma obowiązek odbierać i zagospodarować następujące frakcje odpadów: 

• zmieszane odpady komunalne, 
• papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, 
• metal, opakowania z metalu, 
• tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, 
• szkło i opakowania szklane, 
• opakowania wielomateriałowe, 
• odpady  komunalne  ulegające  biodegradacji  w  tym  odpady  opakowaniowe  ulegające 

biodegradacji, 
• przeterminowane leki i chemikalia, 
• zużyte baterie i akumulatory, 
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
• meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
• zużyte opony, 
• odpady budowlano ‐ remontowe i rozbiórkowe, 
• odpady zielone, 
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• tekstylia i odzież. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do odebrania wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych na 
terenie wszystkich  nieruchomości  zamieszkałych  oraz  z  nieruchomości,  na  których  nie  zamieszkują 
mieszkańcy  a  .powstają  odpady  komunalne,  położonych  na  terenie  Gmin  członkowskich 
Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra‐Nysa‐Bóbr", zgromadzonych w 
pojemnikach i workach spełniających wymagania określone w niniejszym przedmiocie zamówienia. 

3)  W  2016  r.  odebrano  odpady  komunalne  od  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych  oraz 
niezamieszkałych.  Poniżej  przedstawiono  tabelę  przedstawiającą  ilość  odpadów  z  podziałem  na 
poszczególne gminy, odebranych i przekazanych do zagospodarowania. Uwzględniono w niej również 
dane  Gminy  Dąbie,  która  będzie  pełnoprawnym  członkiem  Międzygminnego  Związku  Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi „Odra‐Nysa‐Bóbr” w dniu 1 lipca 2017 r.:  

Gmina 

Kod 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Masa 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

[Mg] 

Masa odpadów 

przekazanych do 

zagospodarowania 

[Mg] 

Bytnica 

15 01 01 
Opakowania z 

papieru i tektury 
13,090  12,174 

15 01 02 
Opakowania z 

tworzyw sztucznych 
53,030  35,208 

15 01 07  Opakowania ze szkła  36,760  34,330 

20 01 36 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne inne 

niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 

20 01 35 

2,630  2,630 

20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
3,380  3,380 

 

20 03 01 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

284,640  284,640 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 
35,760  35,760 

Bobrowice 

15 01 01 
Opakowania z 

papieru i tektury 
15,700  14,600 

15 01 02 
Opakowania z 

tworzyw sztucznych 
68,460  25,550 

15 01 07  Opakowania ze szkła  57,560  54,680 

20 01 36 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne inne 

niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 

3,400  3,400 
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20 01 35 

20 01 99 

Inne nie 

wymienione frakcje 

zebrane w sposób 

selektywny 

2,270  2,270 

20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
3,020  3,020 

20 02 03 

Inne odpady 

nieulegające 

biodegradacji 

17,820  składowanie 

20 03 01 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

324,780  324,780 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 
56,360  56,360 

Gubin 

15 01 01 
Opakowania z 

papieru i tektury 
10,200  7,280 

15 01 02 
Opakowania z 

tworzyw sztucznych 
90,460  33,210 

15 01 07  Opakowania ze szkła  102,160  86,800 

16 01 03  Zużyte opony  6,760  6,760 

20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
7,240  7,240 

 

 

20 02 03 

Inne odpady 

nieulegające 

biodegradacji 

0,400  składowanie 

20 03 01 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

1057,140  1057,140 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 
165,360  165,360 

Maszewo 

15 01 01 
Opakowania z 

papieru i tektury 
13,920  12,945 

15 01 02 
Opakowania z 

tworzyw sztucznych 
62,500  35,552 

15 01 07  Opakowania ze szkła  49,900  46,810 

20 01 36 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne inne 

niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 

20 01 35 

4,800  4,800 
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20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
2,900  2,900 

20 02 03 

Inne odpady 

nieulegające 

biodegradacji 

2,960  składowanie 

20 03 01 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

266,052  266,052 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 
73,750  73,750 

Dąbie 

15 01 01 
Opakowania z 

papieru i tektury 
12,140  11,720 

15 01 02 
Opakowania z 

tworzyw sztucznych 
85,240  85,240 

15 01 07  Opakowania ze szkła  25,880  25,880 

20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
59,380  59,380 

20 03 01 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

883,500  883,500 

 
4) W 2016 r. na terenie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra‐Nysa‐
Bóbr”  funkcjonowały cztery punkty selektywnej  zbiórki odpadów komunalnych w miejscowościach: 
Bytnica, Dychów, Gubin  i Maszewo. Poniżej przedstawiono tabelę przedstawiającą  ilość odpadów z 
podziałem  na  poszczególne  gminy  i  rodzaje  odpadów,  uwzględniając  również  dane  Gminy  Dąbie, 
która  będzie  pełnoprawnym  członkiem  Międzygminnego  Związku  Gospodarki  Odpadami 
Komunalnymi „Odra‐Nysa‐Bóbr” w dniu 1 lipca 2017 r.: 

Nazwa i adres punktu 

Kod zebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj zebranych 

odpadów komunalnych 

Masa zebranych 

odpadów 

komunalnych 

[Mg] 

Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w 

Dychowie dz. nr 316/2 

66‐627 Bobrowice 

20 01 36 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 

20 01 23 i 20 01 35 

1,700 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 
6,340 

17 01 01 

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów 

26,800 

16 01 03  Zużyte opony  0,620 

Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów 

 

20 03 07 

 

Odpady 

 

1,860 
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Komunalnych w Bytnicy 

dz. nr 58/4 66‐630 

Bytnica 

wielkogabarytowe 

17 01 01 

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów 

1,400 

16 01 03  Zużyte opony  1,800 

 

 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
2,150 

20 01 36 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 

20 01 23 i 20 01 35 

3,100 

Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w 

Polanowicach 66‐620 

Gubin 

20 01 10  Odzież  1,000 

20 01 11  Tekstylia  0,320 

15 01 01 
Opakowania z papieru i 

tektury 
0,400 

17 01 07 

Zmieszane odpady z 

betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów 

ceramicznych i 

elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 

17 01 06 

0,730 

20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
0,980 

17 02 03  Tworzywa sztuczne  0,480 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 
2,500 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 
4,320 

17 01 01 

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów 

31,760 

15 01 07  Opakowania ze szkła  0,700 

 

 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
2,530 

20 01 36 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 

20 01 23 i 20 01 35 

0,095 

17 03 80  Odpadowa papa  0,700 
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16 01 03  Zużyte opony  1,700 

Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w 

Maszewie dz. nr 233/2 

66‐614 Maszewo 

16 01 03  Zużyte opony  1,160 

20 01 36 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 

20 01 23 i 20 01 35 

0,250 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 
6,210 

17 01 01 

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów 

13,300 

Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Pławiu, 

przy Placu Kasztanowym, 

dz. nr 195/5, 66‐615 

Dąbie 

17 01 07 
Zmieszane odpady z 

budowy i remontów 
181,460 

20 01 35 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 

20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

1,000 

 

20 01 36 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 

20 01 23, 20 01 35 

1,000 

20 01 23 
Urządzenia zawierające 

freony 
1,000 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 
13,760 

 

5)  Zamawiający  przewiduje  możliwość  zastępowania  pojemnika  
o pojemności 770 l tylko jednym pojemnikiem o pojemności 1100 l. 
Wykonawca  w  cenie  ryczałtowej  jest  zobowiązany w  imieniu  Zamawiającego  do wyposażenia 
nieruchomości  w  pojemniki  i  worki  zgodne  z  charakterystyką  zawartą  w  niniejszym  opisie 
przedmiotu zamówienia na okres trwania umowy. 
6)  Za  spalony pojemnik  (np. w wyniku wrzucenia gorącego popiołu)  lub  zaginiony pojemnik odpowiada 
materialnie i finansowo właściciel nieruchomości. 
7) Dostarczone pojemniki winny być sprawne technicznie i czyste. 
8)  Czynności  mycia  i  dezynfekcji  pojemników  w  czasie  ich  użytkowania  wykonują  właściciele 
nieruchomości. 
9) W przypadku gospodarstw domowych szacunkowa ilość pojemników i worków, którą Wykonawca 
zobowiązany  jest  zabezpieczyć  w  czasie  wykonywania  przedmiotu  zamówienia    ‐  liczba  ta 
różnicowana  jest  ilością  osób  w  gospodarstwie  domowym  do  3  osób  i  powyżej  3  osób.    Liczba 
pojemników na odpady zmieszane, którą Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć 

Pojemność pojemnika [dm3]  120  240  770  1100 
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Liczba pojemników [szt.]  4200  2100  30  300 

 
10  Liczbę  pojemników  i  o  jakiej  pojemności  należy  dostarczyć  właścicielom 
nieruchomości zamieszkałych, odrębnie w odniesieniu do poszczególnych gmin zwiera załącznik nr 11 
do SIWZ. 

11)  Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  prowadzenie  monitoringu  bazującego  na  systemie  pozycjonowania 
satelitarnego,  umożliwiającego  trwałe  zapisywanie,  przechowywanie  i  odczytywanie  danych  o  położeniu 
pojazdów  i  miejscach  ich  postojów  oraz  czujników  zapisujących  dane  o  miejscach  wyładunku  odpadów. W 
ramach  „systemu  monitorowania  lokalizacji  pojazdów"  Wykonawca  zapewnia  Zamawiającemu:  dostęp  do 
„systemu  monitorowania  lokalizacji  pojazdów"  poprzez  bezpieczne  łącze  internetowe  w  przeglądarce 
internetowej, 

12) W poniższej tabeli przedstawiono ilości odpadów z podziałem na frakcje, które były odbierane od 
właścicieli nieruchomości gmin członkowskich Związku oraz zebrane w Punktach Selektywnej Zbiórki 
Odpadów  Komunalnych  w  latach  2014  –  2016.  Przewiduje  się  zwiększenie  maksymalnej  ilość 
odpadów odbieranych na poziomie 20%. 

Tabela  nr  1:  Odpady  odebrane  od  właścicieli  nieruchomości  w  latach  2014  –  2016  z  terenu 
Międzygminnego  Związku  Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi  „Odra‐Nysa‐Bóbr”  (członkowie: 
Gmina Bobrowice, Gmina Bytnica, Gmina Gubin, Gmina Maszewo). 

Kod 

odebranych 

odpadów 

Rodzaj odebranych odpadów 

Rok, w których zostały odebrane 

odpady 

2014  2015  2016 

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury  34,6  57,5  52,91 

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych  168,2  205,2  274,45 

15 01 06  Zmieszane odpady opakowaniowe  0,0  0,5  0,0 

15 01 07  Opakowania ze szkła  275,3  217,2  246,38 

16 01 03  Zużyte opony  1,8  1,8  6,760 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 
0,0  14,2  0,0 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 17 01 06 

2,6  24,8  1,800 

17 02 03  Tworzywa sztuczne  0,0  2,9  0,0 

17 03 80  Odpadowa papa  0,0  4,3  0,0 

17 06 03* 
Inne materiały izolacyjne zawierające 

substancje niebezpieczne 
0,0  1,8  0,0 

17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 09 

01, 17 09 02 i 17 09 03 

3,1  0,0  0,0 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

0,0  0,0  10,830 

20 01 99  Inne niż wymienione frakcje zebrane w  0,0  0,0  2,270 
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sposób selektywny 

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji  0,0  3,4  16,540 

20 02 03  Inne odpady nieulegające biodegradacji  0,0  18,4  22,440 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
1987,1  2082,2  1938,152 

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe  250,6  128,3  331,23 

 
Tabela  nr  2:  Odpady  zebrane w  Punktach  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych w  latach 
2014 – 2016 z terenu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra‐Nysa‐
Bóbr” (członkowie: Gmina Bobrowice, Gmina Bytnica, Gmina Gubin, Gmina Maszewo). 

Kod 

odebranych 

odpadów 

Rodzaj odebranych odpadów 

Rok, w których zostały odebrane 

odpady 

2014  2015  2016 

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury  0,300  0,600   0,400 

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych   0,000  3,900   4,680 

15 01 06  Zmieszane odpady opakowaniowe   0,000  6,300  0,000  

15 01 07  Opakowania ze szkła  0,400  1,000   0,700 

16 01 03  Zużyte opony  3,700  1,200  5,280 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 
102,200  41,900   73,260 

17 01 02  Gruz ceglany   0,000  8,900  0,000  

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 17 01 06 

2,800  4,500   0,730 

17 02 03  Tworzywa sztuczne   0,000  2,100   0,480 

17 03 80  Odpadowa papa  2,000   0,000   0,700 

17 04 05  Żelazo i stal   0,000  0,100    0,000 

17 06 03* 
Inne materiały izolacyjne zawierające 

substancje niebezpieczne 
 0,000   0,000   0,000 

17 06 04 
Materiały izolacyjne inne niż wymienione 

w 17 06 01 i 17 06 03 
 0,000  0,100  0,000  
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17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 09 

01, 17 09 02 i 17 09 03 

 0,000  0,200  0,000  

20 01 10  Odzież  0,900  0,400   1,000 

20 01 11  Tekstylia  0,200  0,200   0,320 

20 01 35 

zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

1,600  1,100   0,000 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

2,300  0,900   5,145 

20 01 39  Tworzywa sztuczne  0,500  0,200  0,000  

20 01 99 
Inne niż wymienione frakcje zebrane w 

sposób selektywny 
 0,000  0,000   0,000  

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji   0,000  0,400   0,980 

20 02 03  Inne odpady nieulegające biodegradacji  11,800   0,000  0,000  

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe  18,600  25,900   21,230 

 
Tabela nr 3: Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości w latach 2014 – 2016 z terenu Gminy 
Dąbie. 

Kod 

odebranych 

odpadów 

Rodzaj odebranych odpadów 

Rok, w których zostały odebrane 

odpady 

2014  2015  2016 

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury  14,900  13,000  12,140 

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych  44,300  67,500  85,240 

15 01 07  Opakowania ze szkła  48,200  47,000  25,880 

16 01 03  Zużyte opony  0,000  0,000  0,000 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 
0,000  3,400  0,000 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 17 01 06 

6,000  2,600  0,000 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 09 
0,000  3,800  0,000 
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01, 17 09 02 i 17 09 03 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

0,000  0,400  0,000 

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji  5,200  33,900  59,380 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
843,600  919,000  883,500 

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe  117,580  102,400  31,140 

 
 
Tabela  nr  4:  Odpady  zebrane w  Punktach  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych w  latach 
2014 – 2016 z terenu Gminy Dąbie. 

Kod 

odebranych 

odpadów 

Rodzaj odebranych odpadów 

Rok, w których zostały 

odebrane odpady 

2014  2015  2016 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

0,000  0,600  181,460 

20 01 23  Urządzenia zawierające freony  0,000  0,000  1,000 

20 01 35 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

0,000  0,000  1,000 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
0,000  0,000  1,000 

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe  0,000  44,700  13,760 

 
 

12)  Dochody  ze  sprzedaży  frakcji  segregowanych  tj.  makulatury  tworzyw  sztucznych  i  szkła  są 
dochodami Wykonawcy. 
 
13) Wykonawca ma obowiązek dostarczenia pojemników do 30 września 2017 r. ponieważ sam 
odbiór odpadów następuje od dnia 01 października 2017 
14) W związku z  tym, ze Zamawiający nie posiada  informacji o planowanych remontach dróg – nie 
będzie o powstałych utrudnieniach informował wykonawcę. 
Ponadto informujemy, ze na dzień ogłoszenia przetargu brak jest  informacji o nieruchomościach do 
których utrudniony jest dojazd. 
15)  Masa  odebranych  odpadów  wielkogabarytowych  oraz  zużytego  sprzętu  elektrycznego 
i elektronicznego  podana  jest  w  tabeli  nr  2  oraz  w  tabeli  nr  4.  Częstotliwość  odbierania  w/w 
odpadów  jest  zgodna  z  harmonogramem  wywozu  –  tabela  w  SIWZ.  Godziny  otwarcia  PSZOK 
określa zamawiający. Kontenery o pojemności 10m3 należy zabezpieczyć dla odpadów o kodzie: 
16 01 03 (zużyte opony), 17 01 01 (odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów), 17 
01  07  (zmieszane  odpady  z betonu,  gruzu  ceglanego,  odpadowych  materiałów  ceramicznych  i 
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06), 20 01 36 (Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne  inne  niż  wymienione  w  20  01  21,  20  01  23  i  20  01  35),  20  03  07  (odpady 
wielkogabarytowe).  Dla  odpadów  o  kodzie:  15  01  01  (opakowania  z  papieru  i  tektury),  15  01  07 
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(opakowania ze szkła), 17 03 08 (odpadowa papa), 17 02 03 (tworzywa sztuczne) i 20 02 01 (odpady 
ulegające biodegradacji) należy podstawić kontenery o pojemności 5m3 
16)  Odpady  wielkogabarytowe  były  odbierane  od  właścicieli  nieruchomości  zgodnie 
z harmonogramem  wywozu  nieczystości  (tabela  „częstotliwość  odbioru  umieszczona  w SIWZ). 
Masa  odpadów  wielkogabarytowych  została  podana  w  tabeli  nr  1  oraz  w  tabeli  nr  3,. 
Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości odpadów o 20% w stosunku do roku 2016. 
17) Na terenie gmin członkowskich Związku znajdują się 24 wspólnoty mieszkaniowe. 
18)  Ilości  pojemników  5000  l  i  miejsce  ich  rozmieszczenia  podaje  załącznik  Nr  11. 
Z częstotliwością odbioru 1 raz w miesiącu. 
Ilości  pojemników  5000  l  i  7000  l  oraz  miejsce  ich  rozmieszczenia  podaje  załącznik  Nr  11 
Z częstotliwością odbioru 1 raz w miesiącu. 
 
19)Na  każdą  frakcję  do  zbiórki  odpadów  selektywnych  dla  wspólnot  mieszkaniowych  ma 
„zabezpieczyć” wykonawca  minimum 1 pojemnik. Wszystkie pojemniki zabezpiecza Wykonawca. 
20) Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. 
poz.  1987)  odpady  zielone  to  odpady  komunalne  stanowiące  części  roślin  pochodzących  z 
pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem 
odpadów  z  czyszczenia  ulic  i  placów,  w  związku  z  czym  takie  odpady  należy  przekazać  do 
instalacji RIPOK. 
21) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania ładu i porządku w miejscach odbioru odpadów. 
Wykonawca  nie  jest  zobowiązany  gdy  do  zanieczyszczenia  miejsca  odbioru  odpadów  (rozrzucone 
odpady,  rozerwane worki, wylane  ciecze etc.) nie doszło wyniku działań pracowników wykonawcy, 
pod warunkiem, że wykaże, że nie doszło do tego w wyniku działań pracowników (np. dokumentacja 
fotograficzna przed i po odbiorze odpadów). 
22) Jeśli do uszkodzenia pojemników doszło na skutek działania osób trzecich, a nie przy opróżnianiu 
Wykonawca wymieni uszkodzone pojemniki i rozliczy się z użytkownikiem pojemnika. 
23) Kary umowne nalicza się oddzielnie dla wymienionych w umowie w literach a); d) – i) natomiast 
kara  z  litery  b)  dotyczy  pozostałych  nie  przewidzianych  okolicznościach  nienależytego  wykonania 
umowy.  
24)  Wykonawca  powinien  uwzględnić  w  ofercie  odbiór  odpadów  pochodzących  z  cmentarzy 
komunalnych i przystanków autobusowych  
 ‐ dla odpadów pochodzących z cmentarza ‐ kod 20 02 03 
‐ dla odpadów z przystanków autobusowych – kod 20 03 03 
25)  W  związku  z  faktem,  iż  gmina  Dąbie  należy  do  innego  regionu  gospodarki  odpadami  niż 
pozostałe gminy Związku MZGOK „Odra‐Nysa‐Bóbr” odpady  z  gminy Dąbie mają być  kierowane 
zgodnie  z  uchwałą  Nr  XXIX/449/17  Sejmiku Województwa  Lubuskiego  z  dnia  10  kwietnia  2017  r. 
w sprawie  wykonania  Aktualizacji  Planu  Gospodarki  Odpadami  wraz  z  Planem  Inwestycyjnym  w 
zakresie odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Lub. 2017 poz. 1027) 
 
 

IV. OPIS	 CZĘŚCI	 ZAMÓWIENIA,	 JEŻELI	 ZAMAWIAJĄCY	 DOPUSZCZA	 SKŁADANIE	 OFERT	
CZĘŚCIOWYCH	
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

V. INFORMACJE	O	PRZEWIDYWANYCH	ZAMÓWIENIACH,	O	KTÓRYCH	MOWA	W	ART.	67	
UST.	 1	 PKT	 6	 LUB	 ART.	 134	 UST.	 6	 PKT	 3	 USTAWY	 PZP,	 JEŻELI	 ZAMAWIAJĄCY	
PRZEWIDUJE	UDZIELENIE	TAKICH	ZAMÓWIEŃ	
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania wskazanych zamówień. 
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VI. OPIS	 SPOSOBU	 PRZEDSTAWIENIA	 OFERT	 WARIANTOWYCH	 ORAZ	 MINIMALNE	
WARUNKI,	 JAKIM	MUSZĄ	 ODPOWIADAĆ	 OFERT	WARIANTOWE,	 JEŻELI	 ZAMAWIAJĄCY	
DOPUSZCZA	ICH	SKŁADANIE	
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

VII. WARUNKI	UDZIAŁU	W	POSTĘPOWANIU		
VII.1 O	UDZIELENIE	ZAMÓWIENIA	MOGĄ	UBIEGAĆ	SIĘ	WYKONAWCY	KTÓRZY:	
1. Nie podlegają wykluczeniu: 

 w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów. 

W celu uznania warunku za spełniony wykonawca najpóźniej na dzień składania ofert musi posiadać: 

 wpis  do  rejestru  działalności  regulowanej  prowadzonej  przez  Przewodniczącego  Zarządu 
Międzygminnego  Związku  Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi  „Odra‐Nysa‐Bóbr”  w 
Krośnie  Odrzańskim  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 
nieruchomości,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach  (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm) 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Warunek  zostanie  uznany  za  spełniony  jeżeli  wykonawca  wykaże,  iż  posiada  ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 3.000 000,00 zł 
(trzy miliony złotych). Jeżeli kwota ubezpieczenia wyrażona jest w walutach innych niż PLN , wartość 
ta  przeliczana  jest według  średniego  kursu  danej waluty  ogłoszonego  przez NBP w dniu wszczęcia 
postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego  (za  datę wszczęcia postępowania  zamawiający 
uznaje  datę  zamieszczenia  ogłoszenia  o  zamówieniu  w  Urzędzie  Oficjalnych  Publikacji  Wspólnot 
Europejskich). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs 
średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże: 

a) wykonanie w okresie ostatnich  trzech  lat przed upływem terminu składania ofert, a  jeżeli 
okres  działalności  jest  krótszy  ‐  w  tym  okresie  przynajmniej  jedną  usługę  odbioru 
i przekazania  do  odzysku  lub  unieszkodliwienia  odpadów  komunalnych  wykonanych  na 
rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o masie 
łącznej co najmniej 500 Mg. 

b) spełnienie wymagań technicznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
11 stycznia 2013 r. ( Dz. U. 2013 r. poz. 122 ) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 
odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  w  tym  w  zakresie 
posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości  oraz  jego  odpowiedniego  stanu  technicznego  należy  zapewnić,  aby 
w posiadaniu Wykonawcy znajdowały się: 

 co najmniej   6 pojazdów ciężarowych typu śmieciarka (o dmc pow. 3,5t) przeznaczonych 
do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników, 

 co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania odpadów komunalnych wyposażone w 
urządzenie załadowcze HDS, 

 co najmniej  2 pojazdy do  zbierania odpadów bez  funkcji  kompaktującej wyposażonych w 
dźwig hakowy lub bramowy, 

 1 pojazd‐śmieciarkę małogabarytową do 3,5 tony  ładowności, przystosowaną do odbioru 
odpadów  z  posesji  i  miejsc  o  utrudnionym  dojeździe  lub  ewentualnie  posiada  inne 
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alternatywne  środki  techniczne,  umożliwiające  odbiór  odpadów  komunalnych  z 
nieruchomości, do których jest utrudniony dojazd ze względu na wąskie lub nieutwardzone 
drogi, 

Pojazdy powinny być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi 
adresowymi  i  numerem  telefonu  podmiotu  odbierającego  odpady  komunalne  od  właścicieli 
nieruchomości. 

c) dysponują bazą magazynowo ‐ transportową z zapleczem techniczno‐biurowym spełniającą 
wymagania  przepisów  budowlanych,  sanitarnych  i  ochrony  środowiska,  zapewniającą 
możliwość  jednoczesnego  stacjonowania  taboru  samochodowego  co  najmniej  w  ilości  i 
rodzajach jednostek wymienionych w punktach powyżej. 

3. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu/oświadczenia, a 
także czy wymagany dokument/oświadczenie potwierdza spełnianie warunku lub braku podstaw do 
wykluczenia.  Zamawiający  dokona  formalnej  oceny  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu 
lub  braku  podstaw  do  wykluczenia  w  oparciu  o  analizę  oświadczeń  lub  dokumentów  załączonych 
przez Wykonawcę zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia. 
4. Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części , polegać na 
zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
5. Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  musi  udowodnić 
zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych 
podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
6. Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia.  Podmioty  występujące 
wspólnie muszą spełniać łącznie warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców. 

VII.2 PODSTAWY	WYKLUCZENIA,	O	KTÓRYCH	MOWA	W	ART.	24	UST.	5	
Zamawiający  przewiduje  możliwość  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. 

VIII. WYKAZ	 OŚWIADCZEŃ	 LUB	 DOKUMENTÓW	 ,	 POTWIERDZAJĄCYCH	 SPEŁNIANIE	
WARUNKÓW	UDZIAŁU	W	POSTĘPOWANIU	ORAZ	BRAK	PODSTAW	DO	WYKLUCZENIA	
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy  Pzp,  oraz  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  należy  przedłożyć  oświadczenie 
w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia ( JEDZ) według załącznika nr 2 do SIWZ. 
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich  podstaw wykluczenia  oraz  spełniania, w  zakresie, w  jakim powołuje  się  na  ich  zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu, składa także  jednolite dokumenty (JEDZ) wskazane w rozdziale 
VIII ust. 1 niniejszej SIWZ, dotyczące tych podmiotów. 
3. W przypadku wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez wykonawców,  jednolity  dokument 
(JEDZ)  wskazane  w  rozdziale  VIII  ust.  1  niniejszej  SIWZ,  składa  każdy  z  wykonawców  wspólnie 
ubiegających  się  o  zamówienie.  Dokumenty  te  potwierdzają  spełnianie  warunków  udziału  w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
4. Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcom,  na 
żądanie zamawiającego składa jednolity dokument ( JEDZ) wskazany w rozdziale VIII ust. 1 niniejszej 
SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. 
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art.  86 ust.  5,  zobowiązany  jest przekazać  zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej,  o  której  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  23 
ustawy Pzp  ‐ według  załącznika  nr  5  do  SIWZ. Wraz  ze  złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
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przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

IX. WYKAZ	 OŚWIADCZEŃ	 I	 DOKUMENTÓW	 SKŁADANYCH	 PRZEZ	 WYKONAWCĘ	 W	

POSTĘPOWANIU	 NA	 WEZWANIE	 ZAMAWIAJĄCEGO	 W	 CELU	 POTWIERDZENIA	

OKOLICZNOŚCI,	O	KTÓRYCH	MOWA	W	ART.	25	UST.	1	PKT	3	USTAWY	PZP	
1. Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia,  wezwie  wykonawcę,  którego  oferta  została 
najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w  wyznaczonym,  nie  krótszym  niż  10  dni,  terminie  aktualnych  na 
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 pkt 3: 

1) informacji z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania  ofert,  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że  wykonawca  zawarł  porozumienie  z 
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat  tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  albo  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że 
wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne, 
wystawionego  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  lub  innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat  tych  należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał 
przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w  celu  potwierdzenia  braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 

5) oświadczenia  wykonawcy  o  braku  orzeczenia  wobec  niego  tytułem  środka  zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 

6) oświadczenia wykonawcy  o  niezaleganiu  z  opłacaniem podatków  i  opłat  lokalnych,  o  których 
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 
r. poz. 716 z późn. zm.). 

2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji  innych podmiotów 
na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy,  przedstawienia  w  odniesieniu  do  tych  podmiotów 
dokumentów wymienionych w rozdziale IX ust. 1 SIWZ. 
3. Zamawiający  może  żądać  od  wykonawcy  przedstawienia  dokumentów  wymienionych  w 
rozdziale IX ust. 1 SIWZ, dotyczących podwykonawcy , któremu zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia , a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na 
zasadach określonych w art. 22 a ustawy. 
4. Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 1 SIWZ składa: 

1) informację  z  odpowiedniego  rejestru  albo,  w  przypadku  takiego  rejestru,  inny  równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 13, 14 i 21, 

2) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub 
zdrowotne  albo,  że  zawarł  porozumienie  z  właściwym  organem  w  sprawie  spłat  tych 
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należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub  rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

5. Dokumenty, o których mowa w punkcie 4 podpunkt 1) i 2) litera b) powinny być wystawione nie 
wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert.  Dokument,  o  którym  mowa 
w punkcie  4  podpunkt  2)  litera  a)  ,  powinien  być  wystawiony  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed 
upływem terminu składania ofert. 
6. Jeżeli  w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub  miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 
punkcie  4,  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  odpowiednio  oświadczenie wykonawcy,  ze 
wskazaniem  osoby  albo  osób  uprawnionych  do  jego  reprezentacji,  lub  oświadczenie  osoby,  której 
dokument  miała  dotyczyć,  złożone  przed  notariuszem  lub  przed  organem  sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 
na miejsce  zamieszkania  tej  osoby. Dokumenty  te winny być wystawione  z datą właściwą dla  tych 
dokumentów określoną w punkcie 5. 
7. Wykonawca mający  siedzibę  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  w  odniesieniu  do  osoby 
mającej  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  której  dotyczy  dokument 
wskazany w rozdziale IX punkt 1 podpunkt 1), składa dokument , o którym mowa w rozdziale IX punkt 
4 podpunkt 1) , w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów , 
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub 
przed  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten winien być 
wystawiony z datą właściwą dla tego dokumentu określoną w punkcie 5. 

X. WYKAZ	 OŚWIADCZEŃ	 I	 DOKUMENTÓW	 SKŁADANYCH	 PRZEZ	 WYKONAWCĘ	 W	

POSTĘPOWANIU	 NA	 WEZWANIE	 ZAMAWIAJĄCEGO	 W	 CELU	 POTWIERDZENIA	

OKOLICZNOŚCI,	O	KTÓRYCH	MOWA	W	ART.	25	UST.	1	PKT	1	USTAWY	PZP,	W	ZAKRESIE	
SPEŁNIANIA	WARUNKÓW	UDZIAŁU	W	POSTĘPOWANIU	
1. Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia,  wezwie  wykonawcę,  którego  oferta  została 
najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w  wyznaczonym,  nie  krótszym  niż  10  dni,  terminie  aktualnych  na 
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 pkt 1: 

1) wpis  do  rejestru  działalności  regulowanej  prowadzonej  przez  Przewodniczącego  Zarządu 
Międzygminnego  Związku  Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi  „Odra‐Nysa‐Bóbr”  w  Krośnie 
Odrzańskim w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  zgodnie  z 
wymogami  ustawy  z dnia 13 września 1996  r.  o utrzymaniu  czystości  i  porządku w  gminach  (tekst 
jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.), 

2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  działalności  jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne  dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  usługi  były  wykonywane,  a  w 
przypadku  świadczeń okresowych  lub  ciągłych  są wykonywane,  a  jeżeli  z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  ‐  oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź 
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, 
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3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu 
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, 

4) dokument potwierdzający,  że wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności  cywilnej w 
zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  sumę  gwarancyjną 
określoną przez zamawiającego. 

2. Pozostałe dokumenty wymagane przez zamawiającego: 

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy ‐ wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ 
b) dokumenty  potwierdzające  posiadanie  upoważnień  /pełnomocnictw  osób  składających 

ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

XI. WYKONAWCY	WSPÓLNIE	UBIEGAJĄCY	SIĘ	O	ZAMÓWIENIE	
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. W  takim  przypadku  wykonawcy  ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w  sprawie  zamówienia  publicznego.  Pełnomocnictwo musi wynikać  z  umowy  lub  z  innej  czynności 
prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 
dokumentów. 
3. Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  zamówienie  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 
4. Jeżeli  oferta  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  zostanie  wybrana  jako 
najkorzystniejsza,  zamawiający może przed  zawarciem umowy  żądać przedstawienia w określonym 
terminie umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

XII. INFORMACJE	 O	 SPOSOBIE	 POROZUMIEWANIA	 SIĘ	 ZAMAWIAJĄCEGO	

Z	WYKONAWCAMI	 ORAZ	 PRZEKAZYWANIA	 OŚWIADCZEŃ	 I	 DOKUMENTÓW,	 A	 TAKŻE	
WSKAZANIE	OSOBY	UPRAWNIONEJ	DO	POROZUMIEWANIA	SIĘ	Z	WYKONAWCAMI	
1. W  niniejszym  postępowaniu  wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje 
przekazywane będą w formie: 

 pisemnej na adres: 
Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra‐Nysa‐Bóbr”  
w Krośnie Odrzańskim 
ul. Bohaterów Wojska Polskiego 3 

 faksem (nr 68 3833035) 

 drogą elektroniczną (adres: przewodniczacy@odra‐nysa‐bobr.pl ), 

2. Postępowanie  odbywa  się  w  języku  polskim,  w  związku  z  czym  wszelkie  pisma,  dokumenty, 
oświadczenia  składane w  trakcie  postępowania między  Zamawiającym a Wykonawcami muszą  być 
sporządzone  w  języku  polskim.  Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  są  składane  wraz 
z tłumaczeniem na język polski. 
3. Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  korespondencję  za  pomocą  faksu  lub 
elektronicznie ‐ każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
4. Wykonawca może  zwrócić  się  (pisemnie,  faksem,  e‐mailem)  do  Zamawiającego  o  przekazanie 
SIWZ. We wniosku należy podać: 

1) nazwę i adres Wykonawcy, 
2) nr telefonu i faksu, e‐mail, 

5. znak postępowania ‐ MZGOK.271.1.2017.WZ SIWZ została opublikowana na stronie: www.odra‐
nysa‐bobr.pl  oraz  można  ją  także  odebrać  w  siedzibie  Zamawiającego  Krosno  Odrzańskie  ul. 
Bohaterów Wojska Polskiego 3 w godzinach urzędowania Zamawiającego. 
6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: 
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Wiesław  Zielazny  Przewodniczący  Zarządu  tel.  (68)  383‐30‐30,  fax  (68)  383‐30‐35,  e‐mail: 
przewodniczacy@odra‐nysa‐bobr.pl  
 

XIII. WYMAGANIA	DOTYCZĄCE	WADIUM	
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości: 50 000,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6. 
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
4. Wadium wnoszone w  pieniądzu wpłaca  się  przelewem  na  rachunek  bankowy wskazany  przez 
zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim 
nr konta: 9656 0008 0010 9628 2000 0001 
Kserokopię wpłaty należy dołączyć do oferty przetargowej. 

5. Wadium wniesione  w  formie  innej  niż  pieniądz  należy  złożyć  w  formie  oryginału  ,  najpóźniej 
w terminie składania ofert. 

XIV. TERMIN	ZWIĄZANIA	OFERTĄ	(	ART.	85	PZP)	
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 
2. 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. 
3. Przedłużenie  terminu  związania  ofertą  jest  dopuszczalne  tylko  z  jednoczesnym  przedłużeniem 
okresu  ważności  wadium  albo,  jeżeli  nie  jest  to  możliwe,  z  wniesieniem  nowego  wadium  na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po 
wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  obowiązek  wniesienia  nowego  wadium  lub  jego  przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XV. OPIS	SPOSOBU	PRZYGOTOWYWANIA	OFERT	
1. Ofertę  należy  umieścić  w  zamkniętych,  nieprzezroczystych,  zaklejonych  dwóch  opakowaniach. 
Opakowanie (kopertę) zewnętrzne należy opisać według poniższego wzoru: 

 

 
 
Koperta  wewnętrzna,  w  której  należy  umieścić  ofertę  poza  opisem  podanym  powyżej  powinna 
zawierać nazwę i adres wykonawcy. 

Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami  
Komunalnymi „Odra‐Nysa‐Bóbr”  

           ul. Bohaterów Wojska 
Polskiego 3 

           66‐600 Krosno 
Odrzańskie 

 
OFERTA 

 
Przetarg nieograniczony: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu gmin wchodzących w skład 
Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

«Odra‐Nysa‐Bóbr»” 
„ Nie otwierać przed dniem 24.07.2017 r. do godziny 10:10” 
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2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 

 osobę/osoby  upoważnione  do  reprezentowania  Wykonawcy/Wykonawców  w  obrocie 
prawnym  zgodnie  z  danymi  ujawnionymi  w  KRS  ‐  rejestrze  przedsiębiorców  albo  w 
centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 

 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba 
umocowana  do  tej  czynności  prawnej,  co  powinno  wynikać  z  dokumentów 
(Pełnomocnictwa) załączonych do oferty. 

3. Zamawiający  informuje,  iż  zgodnie  z  art.  8  w  zw.  z  art.  96  ust.  3  ustawy  Pzp  oferty  składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 
z wyjątkiem  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z 
późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane 
i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
4. Zamawiający  zaleca,  aby  informacje  zastrzeżone,  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  były  przez 
Wykonawcę  złożone  w  oddzielnej  wewnętrznej  kopercie  z  oznakowaniem  „tajemnica 
przedsiębiorstwa”,  lub  spięte  (zszyte)  oddzielnie  od  pozostałych,  jawnych  elementów  oferty.  Brak 
jednoznacznego wskazania, które  informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, 
że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez 
zastrzeżeń. 
5. Zastrzeżenie  informacji,  które  nie  stanowią  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  ustawy 
o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  będzie  traktowane,  jako  bezskuteczne  i  skutkować  będzie 
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
7. Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę  przygotowaną  według  wymagań  określonych 
w niniejszej SIWZ, 
8. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej. 
10. Zaleca się, aby : 

 ewentualne poprawki  i skreślenia  lub zmiany w tekście oferty  (i w załącznikach do oferty) 
były  parafowane  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania  Wykonawcy  lub 
posiadającą Pełnomocnictwo, 

 każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona 
kolejnymi numerami, 

 kartki  oferty  były  trwale  spięte  (z  zastrzeżeniem,  że  część  stanowiąca  tajemnicę 
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), 

 formularz ofertowy został opracowany zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór 
stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ). 

11. Zmiana / wycofanie oferty: 

 zgodnie  z  art.  84  ustawy  Pzp Wykonawca może  przed  upływem  terminu  składania  ofert 
zmienić lub wycofać ofertę, 

 o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, 
przed upływem terminu składania ofert, 

 pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA 
OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 

 do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby 
podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

XVI. MIEJSCE	ORAZ	TERMIN	SKŁADANIA	I	OTWARCIA	OFERT	
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 
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Międzygminny  Związek  Gospodarki  Odpadami  Komunalnym  „Odra‐Nysa‐Bóbr”  w  Krośnie 
Odrzańskim  ul. Bohaterów Wojska Polskiego 3 

w sekretariacie  w terminie do dnia 24.07.2017 r. do godz. 10:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego j/w dniu 24.07.2017 r. o godz. 10:10 
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej zgodnie z art. 86 
ust. 5 ustawy Pzp informacje dotyczące: 

1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków  płatności  zawartych 

w ofertach. 

XVII. OPIS	SPOSOBU	OBLICZENIA	CENY	
1. Wykonawca  określi  cenę  oferty  brutto,  która  stanowić  będzie  wynagrodzenie  ryczałtowe  za 
realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku). 
2. Cena  oferty  musi  zawierać  wszystkie  koszty  niezbędne  do  zrealizowania  zamówienia. 
Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć 
na cenę zamówienia. 
3. Wykonawca ma  obowiązek  podać w  formularzu  oferty  cenę  brutto  za wykonanie  zamówienia 
oraz zastosowaną stawkę i wartość podatku VAT ( jeżeli występuje). 
4. Jeżeli  w  postępowaniu  złożona  będzie  oferta,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  u 
zamawiającego  obowiązku  podatkowego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów  i  usług, 
zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, 
składając  ofertę,  jest  zobligowany  poinformować  zamawiającego,  że  wybór  jego  oferty  będzie 
prowadzić  do  powstania  u  zamawiającego  obowiązku  podatkowego,  wskazując  nazwę  (rodzaj) 
towaru  lub  usługi,  których  dostawa  lub  świadczenie  będzie  prowadzić  do  jego  powstania,  oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

XVIII. OPIS	 KRYTERIÓW,	 KTÓRYMI	 ZAMAWIAJĄCY	 BĘDZIE	 SIĘ	 KIEROWAŁ	 PRZY	
WYBORZE	 OFERTY,	 WRAZ	 Z	 PODANIEM	 WAG	 TYCH	 KRYTERIÓW	 I	 SPOSOBU	 OCENY	
OFERT	
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2. Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

a) „Cena ofertowa ryczałtowa” ‐ waga kryterium 60% ; maksymalnie 60 pkt. Kryterium cenowe 
oceniane będzie wg wzoru: 

∙ 60 

gdzie: 
KC – ilość punktów przyznanych za kryterium „cena” 
CN – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu 
COB ‐ cena zaoferowana w ofercie badanej 

b) kryterium  ,,Termin  płatności  faktury"  maksymalna  ilość  40  punktów,  oceniane  będzie 
według następujących  zasad,  uwzględniających,  żetermin  płatności    nie może  być  krótszy 
niż 14 dni, ani dłuższy niż 30 dni: 

 Termin płatności faktury od 14 dni do 29 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu faktury 
wraz z kompletem dokumentów  ‐ 10 punktów, 

 Termin płatności faktury od 21 do 25 dni od dni dostarczenia zamawiającemu faktury wraz z 
kompletem dokumentów  ‐ 20 punktów, 
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 Termin płatności faktury od 26 do 30 dni od dni dostarczenia zamawiającemu faktury wraz z 
kompletem dokumentów  ‐ 40 punktów,  
Punkty  uzyskane  łącznie  w  kryterium  ,,cena  ofertowa  ryczałtowa",  ,,zwiększona 
częstotliwość",   oraz „termin płatności faktury" stanowić będą ocenę danej oferty zgodnie 
ze wzorem: 

CLP=KC+KT 

gdzie: 
CLP – całkowita ilość punktów przyznanych ofercie 
KC ‐ ilość punktów przyznanych za kryterium ,,cena ofertowa ryczałtowa" 
KT ‐ ilość punktów przyznanych za kryterium ,,termin płatności faktury" 
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi ‐ 100 pkt. 

XIX. INFORMACJE	 O	 FORMALNOŚCIACH,	 JAKIE	 POWINNY	 ZOSTAĆ	 DOPEŁNIONE	 PO	
WYBORZE	OFERTY	W	CELU	ZAWARCIA	UMOWY	W	SPRAWIE	ZAMÓWIENIA	PUBLICZNEGO	
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony 
w art. 94 ustawy Pzp. 
2. W  przypadku  gdyby  wyłoniona  w  prowadzonym  postępowaniu  oferta  została  złożona  przez 
dwóch  lub  więcej  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego, 
zamawiający  zażąda  umowy  regulującej  współpracę  tych  podmiotów  przed  przystąpieniem  do 
podpisania umowy o zamówienie publiczne. 

XX. WYMAGANIA	DOTYCZĄCE	ZABEZPIECZENIA	NALEŻYTEGO	WYKONANIA	UMOWY	
1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
2. Od  Wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  wybrana  wymagane  będzie  wniesienie  przed 
podpisaniem  umowy  zabezpieczenie  należytego  wykonania  zobowiązań  w  wysokości  5%  ceny 
całkowitej podanej w ofercie. 
3. Zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy wnoszone  jest w  jednej  lub  kilku  następujących 
formach: 

a) w  pieniądzu  na  konto  Zamawiającego  w  Banku  Spółdzielczym  w  Krośnie  Odrzańskim  nr 
konta 60 9656 0008 0010 9628 2000 0001 

b) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
d) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. 
U. 2007.42. 275). 

4. Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń zamawiającego w przypadku niewywiązania 
się  z  ustaleń  określonych  w  umowie.  Po  upływie  terminów  wyznaczonych  na  usunięcie 
nieprawidłowości,  zmawiający  zleci  ich  wykonanie  ze  środków  wniesionych  na  zabezpieczenie 
należytego  wykonania  zobowiązań  umowy.  Jeżeli  zabezpieczenie  zostało  wniesione  w  pieniądzu 
zamawiający  przechowuje  je  na  oprocentowanym  rachunku  bankowym.  Zamawiający  zwraca 
zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było  ono przechowywane,  pomniejszone o  koszt  prowadzenia  tego  rachunku oraz  prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.  
5. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądz, nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta 
(poręczyciela),  że  pisemne  żądanie  zapłaty  musi  być  przedstawione  za  pośrednictwem  banku 
prowadzącego  rachunek  Zamawiającego  w  celu  potwierdzenia,  że  podpisy  złożone  na  pisemnym 
żądaniu  należą  do  osób  uprawnionych  do  zaciągania  zobowiązań  majątkowych  w  imieniu 
Zamawiającego lub przez notariusza. 

XXI. PODWYKONAWSTWO	
Zamawiający  dopuszcza  realizację  przedmiotu  zamówienia  przez  podwykonawców.  W  takim 
przypadku  zamawiający  żąda  wskazania  w  formularzu  oferty  tych  części  zamówienia,  których 
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wykonanie  zamierza  im  powierzyć.  Wykonawca  ponosi  wobec  zamawiającego  wszelką 
odpowiedzialność za działania bądź zaniechania swych podwykonawców. 

XXII. WZÓR	UMOWY	
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 

XXIII. ISTOTNE	 ZMIANY	 POSTANOWIEŃ	 ZAWARTEJ	UMOWY	W	STOSUNKU	DO	TREŚCI	
OFERTY,	NA	PODSTAWIE	KTÓREJ	DOKONANO	WYBORU	WYKONAWCY	
1. Zmiany  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której 
dokonano  wyboru  wykonawcy  zawiera  wzór  umowy  stanowiący  załącznik  nr  6  do  SIWZ, 
a w szczególności § 10 wzoru umowy. 
2. Zmiana  postanowień  niniejszej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty  Wykonawcy  w  zakresie 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 wzoru umowy dopuszczalna jest w przypadku: 

 zmiany  prawa  powszechnie  obowiązującego  wpływającego  na  zasady  odbierania 
i zagospodarowania odpadów, 

 zmiany  prawa  powszechnie  obowiązującego  wpływającego  na  sposób  spełniania 
świadczenia, 

 zmiany  w  powszechnie  obowiązujących  przepisach  prawa  dotyczących  wysokości  stawki 
podatku VAT, 

 zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 
3‐5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

 zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

3. Dopuszcza się zmiany niniejszej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony nie 
były  w  stanie  przewidzieć,  pomimo  zachowania  należytej  staranności,  skutkujące  niemożliwością 
wykonywania czynności przewidzianych umową. 
4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. 
5. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania 
zamawiającego o: 

 zmianie siedziby lub zmianie nazwy firmy, 

 zmianie osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu. 

XXIV. POUCZENIE	O	ŚRODKACH	OCHRONY	PRAWNEJ	PRZYSŁUGUJĄCYCH	WYKONAWCY	
W	TOKU	POSTĘPOWANIA	O	UDZIELENIE	ZAMÓWIENIA.	
1. Wykonawcy,  a  także  innemu  podmiotowi,  który  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego 
zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego. 
Załączniki do SIWZ: 

1) Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy 
2) Załącznik Nr 2 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) 
3) Załącznik Nr 3 Wykaz usług 
4) Załącznik Nr 4 Wykaz wyposażenia  
5) Załącznik  Nr  5a  Informacja  o  braku  przynależności  do  grupy  kapitałowej,  5b  informacja  o 

przynależności do grupy kapitałowej.  
6) Załącznik Nr 6 Wzór umowy 
7) Załącznik Nr 7 Zobowiązanie podmiotu trzeciego. 
8) Załącznik Nr 8 Oświadczenie dotyczące spełnienia wymagań zatrudnienia. 
9) Załącznik Nr 9 Oświadczenie uzupełniające Wykonawcy. 
10) Załącznik Nr 10 Szczegółowy opis zamówienia 
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11) Załącznik Nr 11 Wykaz nieruchomości wraz z ilością pojemników 
12) Załącznik Nr 12a, 12b, 12c Oświadczenia Wykonawcy 
 


