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     I. Zamawiający: 
 
Gmina Borek Wlkp. z siedzibą  63-810 Borek Wlkp., ul. Rynek 1 tel. 0-65 57-16-120 
fax. 0-65 57-15-893; Internet: http://www.borekwlkp.pl NIP: 696-175-03-66; e-mail 
borekwlkp@borekwlkp.pl 
 
     II. Tryb udzielenia zamówienia. 
 

1. Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego. 
2. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 
zwaną dalej „ustawą”. 

3. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli 
przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące wykonania 

przedmiotu zamówienia. 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i 
selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości 
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Borek Wlkp. 
oraz ich dostarczenie do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych 
wskazanej w uchwale Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 
sierpnia 2012r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa 
wielkopolskiego na lata 2012-2017, tj. do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych ZGO w Witaszyczkach 1A, Gmina Jarocin w terminie od dnia 01 lipca 2013 
roku do 30 czerwca 2014 roku. 
 
Przez nieruchomość niezamieszkałą należy rozumieć nieruchomość, na której nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne np. zakłady pracy, obiekty 
handlowe i usługowe, domki letniskowe, ogrody działkowe, szkoły, urzędy, obiekty 
użyteczności publicznej, cmentarze. 
 
Niniejsze postępowanie przetargowe nie obejmuje odbioru odpadów z takich terenów jak: 
ulice, place, w tym: place zabaw, tereny zieleni i parki. 

 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór: 

 odpadów komunalnych zmieszanych, 

 odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z podziałem na: 
a) tworzywa sztuczne, 
b) szkło białe opakowaniowe, 
c) szkło kolorowe opakowaniowe, 
d) papier. 
3) odpadów dostarczonych przez mieszkańców do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych na terenie gminy, który jest zlokalizowany w Borku Wlkp. na ul. 
Jeżewskiej oraz przetransportowanie ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych ZGO w Witaszyczkach 1A, Gmina Jarocin. 
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3. Wielkość odpadów komunalnych do odbioru: 
Na podstawie sprawozdań za rok 2012 oraz szacunkowych informacji ustala się, że z 
terenu Gminy Borek Wlkp., w okresie obowiązywania umowy zostanie odebrane przez 
Wykonawcę w ramach udzielonego zamówienia publicznego 1100 Mg odpadów 
komunalnych zmieszanych i 300 Mg selektywnie zebranych. 
 
4. Odbioru i transportu odpadów wymienionych w pkt 2 należy dokonać odpowiednimi 
pojazdami przystosowanymi dla poszczególnych rodzajów odpadów w sposób 
zapobiegający ich zmieszaniu i wysypywaniu na drogę. 
 
5. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne z 
następującymi częstotliwościami: 
1) W przypadku nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych: 
a) odpady komunalne segregowane nie rzadziej niż raz w miesiącu, 
b) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane): 
 w przypadku nieruchomości zamieszkałych nie rzadziej niż co trzy tygodnie, 
 w przypadku nieruchomości niezamieszkałych nie rzadziej niż raz w miesiącu i nie 
częściej niż dwa razy w miesiącu, z tym zastrzeżeniem, że pojemniki o pojemności od 
5000 litrów i większej powinny być odbierane sukcesywnie po ich zapełnieniu. 
2) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych 
nieruchomości w ustalonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych terminach 
z zastrzeżeniem, że odbiór w/w odpadów musi odbywać się od poniedziałku do piątku w 
godzinach 7.00 – 18.00. 
3) Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć optymalne trasy przejazdu oraz przygotować 
harmonogram odbioru odpadów komunalnych: 
a) zmieszanych odpadów komunalnych, 
b) selektywnie zebranych surowców wtórnych (papier, tworzywa sztuczne, szkło białe, 
szkło kolorowe). 

1) Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od podpisania umowy przedstawić 
Zamawiającemu do akceptacji harmonogram na odbiór odpadów komunalnych, 
obejmujący okres od dnia 01 lipca 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. nie później 
jednak niż do 21 czerwca 2013r. W przypadku, gdy termin podpisania umowy z 
Wykonawcą ulegnie przedłużeniu, ww. terminów nie stosuje się, a harmonogram 
należy przekazać niezwłocznie Zamawiającemu, 

2) Zamawiający w terminie 2 dni od dnia otrzymania harmonogramu zatwierdzi go  
lub wniesie zastrzeżenia. Wykonawca w terminie 1 dnia od otrzymania od 
Zamawiającego zastrzeżeń zobowiązany jest skorygować harmonogram i 
przedstawić do ponownej akceptacji. 

3) Drugi harmonogram powinien obejmować okres od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 
30 czerwca 2014r. Wykonawca przekaże harmonogram w formie pliku PDF bez 
zabezpieczeń i haseł Zamawiającemu w terminie 30 dni przed rozpoczęciem roku 
kalendarzowego. Harmonogram co do treści podlega zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5 pkt 1).  

4) Harmonogram powinien odpowiadać następującym wytycznym: 
a) powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie 
zorientowanie się co do konkretnych dat odbierania odpadów komunalnych 
poszczególnych rodzajów, 
b) nie powinien zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje związane z 
wykonywaniem zamówienia, w szczególności reklam, informacji propagandowych itp., 
c) powinien wskazywać na daty odbierania poszczególnych odpadów komunalnych z 
nieruchomości. 

5) Wykonawca, który posiada stronę internetową umieszcza treść harmonogramu na 
własnej stronie internetowej i eksponuje go przez cały okres na jaki został 



4/25 

przygotowany. Ponadto Zamawiający umieści harmonogram na własnej stronie 
internetowej. 

6) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania harmonogramu (za okres 
01.07.2013r. – 31.12.2013r.) właścicielom i zarządcom nieruchomości 
zamieszkałych, właścicielom nieruchomości niezamieszkałych, na których 
powstają odpady komunalne przed dniem wejścia w życie nowego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi tj. przed dniem 1 lipca 2013r., w 
następujących formach:  

a) 1 egzemplarz w formie papierowej dla każdego właściciela nieruchomości. 
Zamawiający uznaje, że wystarczającym dla spełnienia obowiązku doręczenia 
harmonogramu będzie włożenie go do skrzynek pocztowych każdej nieruchomości, 
b)  dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne 1 
egzemplarz w formie papierowej dla każdego właściciela nieruchomości. Zamawiający 
uznaje, że wystarczającym dla spełnienia obowiązku doręczenia harmonogramu będzie 
włożenie go do skrzynek pocztowych każdej nieruchomości. 

7) Harmonogram na okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć właścicielom nieruchomości przed dniem 
01.01.2014r. 

8) Harmonogram przygotowany na wymagany okres obowiązuje do końca terminu na 
jaki został ustalony. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, za zgodą 
Zamawiającego dopuszcza się zmianę terminu odbioru odpadów komunalnych. 
Wykonawca odpowiedzialny jest w takim przypadku za bieżące poinformowanie 
Zamawiającego w sposób określony w umowie w oraz właścicieli nieruchomości o 
takiej zmianie.  

9) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Harmonogramu odbierania 
odpadów komunalnych, z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów odpadów w 
szczególności biorąc pod uwagę: 

a) odbiór odpadów nie może następować w dni ustawowo wolne od pracy, 
b) odbiór odpadów, które odbierane są dwa razy w miesiącu z danej nieruchomości, 
powinien przypadać na te same dni miesiąca (np. 5 i 20 dzień miesiąca), 
c) w przypadku, gdy ustalony dzień tygodnia lub miesiąca dla odbioru odpadów przypada 
w dniu ustawowo wolnym od pracy, Wykonawca zapewni odbiór odpadów w następnym 
dniu nie będącym dniem ustawowo wolnym od pracy, 
d) zapewnienie regularności i powtarzalności odbierania, tak, aby mieszkańcy mogli w 
łatwy sposób zaplanować przygotowanie odpadów do odebrania,  
e) względy sanitarne punktów zbierania odpadów komunalnych przy domach 
wielorodzinnych i posesjach indywidualnych (fermentacja odpadów w pojemnikach, 
żerowanie gryzoni, bezdomnych zwierząt itp.) oraz potrzeby właścicieli nieruchomości. 
 
 
6. 
Łączne punkty adresowe na terenie Gminy Borek Wlkp.: 

 
Nieruchomości prywatne - 1844 
 
Struktura nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Borek Wlkp. przedstawia się 
w następujący sposób: 
Liczba budynków użyteczności publicznej i gastronomii: 18 
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Liczby podmiotów z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej z 
podziałem na miejscowości: 
 

Dane adresowe wg głównego miejsca prowadzenia działalności 

Lp. Miejscowość Wpisany Zdeklarowany 

1 Borek Wielkopolski 120 39 

2 Bolesławów 6 0 

3 Bruczków 11 0 

4 Celestynów 2 0 

5 Cielmice 1 0 

6 Dąbrówka 1 0 

7 Głoginin 9 1 

8 Jawory 4 1 

9 Jeżewo 5 0 

10 Karolew 20 4 

11 Koszkowo 7 1 

12 Leonów 4 0 

13 Maksymilianów 3 0 

14 Siedmiorogów Pierwszy 3 0 

15 Siedmiorogów Drugi 3 0 

16 Skoków 5 0 

17 Skokówko 1 0 

18 Strumiany 3 0 

19 Studzianna 4 0 

20 Trzecianów 6 1 

21 Wycisłowo 4 0 

22 Wygoda 1 0 

23 Zalesie 9 1 

24 Zimnowoda 9 2 

 
 
Inne nieruchomości niezamieszkałe: 
 
Liczba nieruchomości niezamieszkałych, z których Wykonawca zobowiązany 
będzie odebrać odpady jest wielkością szacunkową i może ulec zmniejszeniu, 
zwłaszcza w przypadku liczby podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i 
Informacji Działalności Gospodarczej. 
 

 
7. W załączniku: 

1) nr 1 do SIWZ Zamawiający podał ilość mieszkańców na terenach wiejskich 
(nazwa miejscowości, nr nieruchomości, liczba osób zdeklarowanych), 

2) nr 2 do SIWZ Zamawiający podał liczbę mieszkańców miasta Borek Wlkp. (nazwa 
miejscowości, nazwa ulicy, nr nieruchomości, liczba osób zdeklarowanych), 
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3) nr 3 do SIWZ Zamawiający przedstawia wykaz ulic. 
 
8. Wykonawca musi mieć na uwadze fakt, iż będą następowały zmiany ilości 
odbieranych odpadów wynikające ze zmian okoliczności zgłaszanych przez 
właścicieli nieruchomości w deklaracjach. 
 
9. Zamawiający w czasie trwania umowy udostępni Wykonawcy niezwłocznie informacje 
o: 

1) nieruchomościach nowo zgłoszonych, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 
nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, 

2) nieruchomościach zmieniających swój status użytkowania np. z nieruchomości 
zamieszkałej na nieruchomość, na której nie powstają odpady komunalne. 

 
10. Wykonawca w przypadku nowo zgłoszonej nieruchomości będzie odbierał odpady z 
tej nieruchomości począwszy od pierwszego tygodnia następującego po tygodniu, w 
którym został powiadomiony o zmianie. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
właścicielowi nowej nieruchomości harmonogram odbierania odpadów oraz komplet 
worków do odpadów segregowanych (w przypadku segregacji). 
 
11. Świadczenie usługi: 

1) usługa w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne 
odbywać się będzie z terenu Gminy Borek Wlkp., 

2) wykonawca zobowiązany jest do transportu odebranych odpadów komunalnych, w 
tym również selektywnie zebranych do regionalnej instalacji przetwarzania 
odpadów komunalnych wskazanej w uchwale Nr XXV/441/12 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wykonania 
Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017, 
tj. do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZGO w 
Witaszyczkach 1A, Gmina Jarocin. 

3) usługa w zakresie gospodarowania selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi 
odbywać się będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, 

4) z uwagi na duże oddziaływanie na środowisko naturalne, Zamawiający wymaga 
aby usługa odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i komunalnych 
selektywnie zbieranych odbywała się zgodnie z normą ISO 9001 (System 
Zarządzania Jakością) oraz ISO 14001 (System zarządzania środowiskiem). 

 
12. Sposób odbioru odpadów komunalnych: 

 Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszego zamówienia do zapewnienia 
właścicielom nieruchomości do dnia 30 czerwca 2013r. odpowiedniej ilości worków 
do segregacji odpadów przeznaczonych dla właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady 
komunalne – w przypadku zadeklarowania i prowadzenia segregacji przez 
właściciela nieruchomości, 

 Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych: 
a) w sposób ciągły, 
b) w terminach wynikających z zatwierdzonego harmonogramu odbioru, 
c) niezależnie od warunków atmosferycznych, 
d) pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz 
selektywnie zebranych w sposób wykluczający mieszanie odpadów. Pojazdy do zbiórki 
odpadów komunalnych muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013, poz. 122), 
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 Wykonawca zobowiązany jest do odebrania wszystkich odpadów komunalnych od 
wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na 
których powstają odpady komunalne zgromadzonych w pojemnikach i workach, 
spełniających wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Borek Wlkp., 

 Wykonawca zobowiązany jest odebrać każdą ilość odpadów od właścicieli 
nieruchomości z zastrzeżeniem § 7 ust. 5 Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Borek Wlkp., 

 W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w 
zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wykonawca odbiera 
odpady te jako zmieszane odpady komunalne w terminie wynikającym z 
harmonogramu i powiadamia o tym Gminę drogą elektroniczną w terminie do 2 dni 
roboczych następujących po dniu, którego dotyczyło zdarzenie, przedstawiając 
wykaz takich nieruchomości, szczegółowy zakres naruszenia oraz zdjęcie takich 
odpadów w formacie cyfrowym zawierające datę i godzinę. 

Przypadki, w których uznać należy, iż właściciel nieruchomości nie dopełnił obowiązku w 
zakresie selektywnego zbierania, zostanie określone przez Gminę przed rozpoczęciem 
realizacji usługi, a także będzie weryfikowane w trakcie jej trwania. 

 Wykonawca jest zobowiązany w ramach zawartej umowy z Zamawiającym na 
odebranie odpadów komunalnych do kolportowania przy okazji odbioru odpadów 
ulotek informacyjnych sporządzonych przez Zamawiającego, kierowanych do 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na 
których powstają odpady komunalne o tematyce związanej z systemem 
gospodarki odpadami na terenie gminy Borek Wlkp. Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć ulotki informacyjne w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 

 
 
13. Wymagania co do sposobu odbierania odpadów komunalnych: 

 Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający 
utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu sanitarnego, tj. zapobiegania 
wysypywaniu się odpadów z pojemników/worków podczas dokonywania ich 
odbioru. 

 Wykonawcę obowiązuje: 
a) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi 
odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości,  
b) zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych,  
c) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie załadunku; w 
przypadku wysypania Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia 
odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam, itp.). 
3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do 
gromadzenia odpadów należących do właścicieli nieruchomości, powstałych w związku z 
realizacją przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, 

4) Wykonawca przez okres realizacji zamówienia powinien dysponować bazą 
transportowo – magazynową, pojazdami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 
2013, poz. 122) oraz warunkami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
14. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 
1) Wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami: 
a) ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21), 
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b) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie 
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości (Dz. U. z 2013, poz. 122), 
c) Ustawa z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst 
jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zm.), 
d) Uchwała Nr XXVIII/161/2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 7 lutego 2013r. w 
sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp., 
e) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012r. w sprawie wzorów 
sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystości ciekłych 
oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012r., 
poz. 630), 
f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, 
poz. 150 z zm.). 
2) Wykonawca będzie zobowiązany zainstalować na wskazanym mu stanowisku 
komputerowym, będącym własnością Zamawiającego legalne oprogramowanie 
umożliwiające bieżącą kontrolę pracy sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę, 
3) Wykonanie przedmiotu umowy w sposób sprawny, ograniczający do minimum 
utrudnienia w ruchu drogowym, korzystaniu z nieruchomości oraz niedogodności dla 
mieszkańców Gminy Borek Wlkp. 
4) Zapewnienie dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały okres trwania 
umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe 
wykonywanie zakresu rzeczowego usługi, jak również odpowiedniego personelu. 
5) Dokonywanie odbioru odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do 
nieruchomości będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg i innych 
utrudnień. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu 
kosztów realizacji przedmiotu umowy. 
6) Okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających 
wykonywanie przedmiotu umowy, zgodnie z określonymi przez Zamawiającego 
wymaganiami i przepisami prawa. 
7) Ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na 
mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu 
umowy w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym i innych ustawach. 
8) Prowadzenie ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
15. Sprawozdania i inne obowiązki: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania zamawiającemu sprawozdań 
miesięcznych i kwartalnych zawierających informacje o : 
a) masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych (rodzaj, kod 
odebranych odpadów komunalnych) w szczególności: 

- odpadów zmieszanych, [Mg], 

- odpadów selektywnie zebranych z podziałem na: papier, tworzywa sztuczne, szkło 
białe, szkło kolorowe, [Mg], 

b) wykazie nieruchomości, z których zostały odebrane odpady komunalne,  

c) sposobach zagospodarowania ww. odpadów ze wskazaniem instalacji, do których 
zostały przekazane, 

d) ilości i rodzaju odpadów komunalnych selektywnie zebranych – surowców wtórnych 
takich jak: papier, tworzywa sztuczne, szkło białe, szkło kolorowe wydzielonych ze 
strumienia odpadów zmieszanych, [Mg],  

2) Sprawozdanie miesięczne i kwartalne powinno zostać sporządzone zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów 
sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych 
oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 
r., poz. 630), 
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3) Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu miesięczne sprawozdania 
w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca, 

4) Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kwartalne sprawozdania w 
terminie do końca miesiąca  następującego po kwartale, którego dotyczy, 
5) forma przedłożonego sprawozdania miesięcznego i kwartalnego: 

a) 1 wersja papierowa zatwierdzona przez wykonawcę, 

b) 1 wersja na nośniku danych w PDF bez zabezpieczeń i haseł. 
 
16. 
1) Wykonawca wprowadzi wyznaczone trasy oraz harmonogramy do Systemu 
Informatycznego Gminy Borek Wlkp. z użycie udostępnionego konta w Systemie. 
2) Wykonawca będzie aktualizował w Systemie Informatycznym wprowadzone 
harmonogramy oraz trasy przejazdów po każdej ich zmianie. 
3) Wykonawca będzie zawsze raportował odstępstwa od ustalonych harmonogramów 
lub tras również w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych lub siły wyższej. Wykonawca 
poinformuje Urząd telefonicznie. Wykonawca wprowadzi do Systemu Informatycznego 
Gminy Borek Wlkp. informację dla mieszkańców o zaistniałym odstępstwie oraz 
zmienionym terminie wywozu i typie odpadów. 
4) Wykonawca dla każdej z wyznaczonych tras przekaże Zamawiającemu wzorcowy 
Raport w postaci zapisu śladu GPS zapisanego w pliku GPX. 
5) Wykonawca wprowadzi wzorcowy raport GPX do Systemu Informatycznego Gminy 
Borek Wlkp. z użycie udostępnionego konta w Systemie. 
6) Wykonawca będzie przekazywał do Zamawiającego raport GPX z każdej 
wykonanej trasy. Wykonawca wprowadzi raport GPX do Systemu Informatycznego 
Gminy Borek Wlkp. z użyciem udostępnionego konta w Systemie. Raport musi być 
przekazany w terminie do 2 dni roboczych od daty wykonania trasy. 
7) Wykonawca dla każdej wykonanej trasy będzie przekazywał Zamawiającemu 
raport ilości oraz rodzajów odebranych odpadów z poszczególnych nieruchomości. W tym 
celu Wykonawca wprowadzi do Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. 
sprawozdania z użyciem formularza dostępnego w Systemie lub poprzez wykonanie 
importu pliku CSV zgodnie z zakresem danych oraz formatem stanowiącym Załącznik Nr 
4 do SIWZ. Sprawozdanie musi być przekazane w terminie do 10 dni roboczych od daty 
wykonania trasy. 
8) Wykonawca może wprowadzać sprawozdania z odbiorów odpadów z posesji 
poprzez interfejs automatyczny SOAP Webservice, z którym Wykonawca we własnym 
zakresie wykona integracje swojego systemu informatycznego z Systemem 
Informatycznym Gminy Borek Wlkp. zgodnie z poniższymi wymogami: 
a) Wykonawca przy każdej obsługiwanej posesji, w trakcie odbioru odpadów, zbierze 
dane obejmujące: 
- wagę danego pojemnika lub 
- poziom zapełnienia pojemnika 
Dodatkowo w przypadku niespełnienia wymogów regulaminu Wykonawca zbierze uwagi 
na temat nieruchomości. 
b) Po każdej wykonanej trasie Wykonawca przekaże raport do Systemu Informatycznego 
Gminy Borek Wlkp. ze swojego systemu poprzez przesłanie raportu do interfejs SOAP 
Webservice. 
c) Użycie interfejsu automatycznego jest możliwością, z której Wykonawca może 
skorzystać. W przypadku nie skorzystania Wykonawca będzie wprowadzał raporty 
bezpośrednio do Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. poprzez formatkę lub 
import plików. 
d) Niesprawność interfejsu połączeniowego, systemu informatycznego Wykonawcy, 
Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. lub inne sytuacje wyjątkowe nie zwalniają 
Wykonawcy z obowiązku prowadzenia raportu odbioru odpadów z każdej posesji. W 
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takich sytuacjach raport powinien być prowadzony metodą tradycyjną (papierową) i 
przeniesiony do Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. 
e) W przypadku niedostępności Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. 
Wykonawca przechowa raport do czasu jego udostępnienia i wprowadzi raport, a na 
żądanie Zamawiającego przekaże raport innym, wskazanym kanałem (elektronicznym lub 
tradycyjnym) we wskazanej formie (elektronicznej lub tradycyjnej). 
9) Wykonawca może wprowadzać sprawozdania z odbiorów odpadów z posesji 
poprzez urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją udostępnioną przez 
Zamawiającego zgodnie z poniższymi wymogami: 
a) Wykonawca wyposaży się w 3 sztuki urządzenia zgodnego z: Honeywell Dolphin 6000 
z Systemem Windows Mobile 6.0 lub 6.5 (w przypadku innego urządzenia aplikacja 
udostępniana przez Zamawiającego. nie zapewnia możliwości użycia czytnika kodów 
kreskowych). 
Inne obsługiwane urządzenia: 
- Honeywell Dolphin® 6100 Mobile Computer  
- Honeywell Dolphin® 7800 Enterprise Digital Assistant  
- Honeywell Dolphin® 9700 Enterprise Digital Assistant  
b) Wykonawca zapewni możliwość komunikacji urządzenia poprzez sieć Internet za 
pośrednictwem stałego dostępu GSM/GPRS lub czasowego (co najmniej raz dziennie) 
poprzez inny rodzaj dostępu (WIFI, USB, itp.) 
c) Wykonawca zapewni we własnym zakresie serwis urządzenia mobilnego 
d) Wykonawca zapewni we własnym zakresie szkolenie swoich pracowników z obsługi 
urządzenia mobilnego 
e) Z użyciem urządzenia mobilnego wprowadzane będą dane dot. odbiorów odpadów z 
każdej obsługiwanej posesji w sposób dokładny (na podstawie wagi na samochodzie) lub 
szacunkowy (na podstawie ilości, zapełnienia i rodzajów pojemników) 
f) W przypadku niemożności użycia kodów kreskowych (z powodu ich braku na 
pojemniku/posesji, niemożności odczytu zniszczonego kodu, itp.) wprowadzony zostanie 
raport z odbioru na podstawie adresu lub numeru nieruchomości. 
g) W przypadku niemożności użycia urządzenia mobilnego Wykonawca wprowadzi raport 
z odbioru bezpośrednio do Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. poprzez 
formatkę w Systemie lub poprzez import pliku. 
h) Wykonawca przy każdej obsługiwanej posesji, w trakcie odbioru odpadów, odczyta kod 
kreskowy z użyciem urządzenia mobilnego i dostarczonej aplikacji, a następnie 
wprowadzi wartość liczbową do aplikacji oznaczającą: 

 Wagę danego pojemnika lub 

 Objętość odpadów lub 

 Poziom zapełnienia pojemnika 
Dodatkowo w przypadku niespełnienia wymogów regulaminu Wykonawca wprowadzi do 
urządzenia uwagi na temat nieruchomości. 
i) Po każdej wykonanej trasie Wykonawca przekaże raport do Systemu Informatycznego 
Gminy Borek Wlkp. z urządzenia mobilnego poprzez podłączenie urządzenia do sieci 
Internet i wykonanie przesłania raportu w dostarczonej aplikacji w ciągu 2 dni roboczych 
od wykonania trasy. 
j) Użycie urządzenia mobilnego jest możliwością, z której Wykonawca może skorzystać. 
W przypadku nie skorzystania Wykonawca będzie wprowadzał raporty bezpośrednio do 
Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. poprzez formatkę lub import plików. 
k) Niesprawność urządzenia, aplikacji, interfejsu połączeniowego, systemu 
informatycznego Wykonawcy, Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp.,  lub inne 
sytuacje wyjątkowe nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku prowadzenia raportu odbioru 
odpadów z każdej posesji. W takich sytuacjach raport powinien być prowadzony metodą 
tradycyjną (papierową) i przeniesiony do Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. 
l) W przypadku niedostępności Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. 
Wykonawca przechowa raport do czasu jego udostępnienia i wprowadzi raport, a na 
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żądanie Zamawiającego przekaże raport innym, wskazanym kanałem (elektronicznym lub 
tradycyjnym). 
10) Dla każdej nieruchomości, z której Wykonawca odbiera odpady, Wykonawca 
przygotuje naklejkę z kodem/kodami kreskowym/kreskowymi i umieści ją na głównym 
pojemniku lub altance śmietnikowej lub innym, dostępnym miejscu oraz w przypadku 
segregacji również na każdym worku do danej frakcji. 
11) Wykonawca zapewni utrzymanie w należytym porządku umieszczonych kodów 
kreskowych oraz niezwłocznie uzupełni powstałe braki. 
12) Wykaz kodów kreskowych dla nieruchomości zostanie udostępniony Wykonawcy w 
Systemie Informatycznym Zamawiającego w formie pliku/ów PDF. 
13) Wykonawca może przechowywać kopie kodów kreskowych w katalogu/zeszycie i 
korzystać z nich w przypadku stwierdzenia braku kodu na pojemniku. Nie zwalnia to 
jednak Wykonawcy z obowiązku skanowania kodów jedynie w miejscu odbioru odpadów. 
14) Wykonawca przekaże Zamawiającemu sprawozdanie z przekazania zebranych 
odpadów odebranych z nieruchomości Zamawiającego do RIPOK zawierające informacje 
o ilościach, kodach i sposobach utylizacji. W tym celu Wykonawca wprowadzi do 
Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. Sprawozdania z użyciem formularza 
dostępnego w Systemie lub poprzez wykonanie importu pliku CSV zgodnie z zakresem 
danych oraz formatem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ. Sprawozdanie musi być 
przekazane w terminie do 10 dni roboczych od daty przekazania odpadów do RIPOK. 
15) Przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu 
sprawozdania okresowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15. 
maja 2012r. (dz.u. Poz. 630). 
16) Sprawozdania muszą być przekazywane co miesiąc w terminie 14 dni po 
zakończeniu miesiąca. Wykonawca będzie wprowadzał sprawozdania do Systemu 
Informatycznego Gminy Borek Wlkp. z użyciem formularza dostępnego w Systemie z 
wykorzystaniem udostępnionego konta w Systemie. 
17) Wykonawca będzie przygotowywał sprawozdania kwartalne zgodnie ze wzorem z 
Rozporządzenia i przekazywał w terminie 14 dni po zakończeniu kwartału 
Zamawiającemu w formie papierowej. Dodatkowo Wykonawca wprowadzi sprawozdanie 
kwartalne do Systemu Informatycznego z użyciem formularza. 
18) Brak dostępu do Systemu Informatycznego Gminy Borek Wlkp. nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań. W takim wypadku 
Wykonawca przechowa raport do czasu udostępnienia i wprowadzi go do Systemu, a na 
żądanie Zamawiającego przekaże go innym, wskazanym kanałem (elektronicznym lub 
tradycyjnym) we wskazanej formie (elektronicznej lub papierowej). 
19) Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu zaistniałe sytuacje łamania Regulaminu 
Czystości i Porządku w Gminie przez mieszkańców. W tym celu Wykonawca będzie 
dołączał uwagi na ten temat do sprawozdań z tras lub będzie przekazywał zgłoszenia w 
formie raportów. Raport Wykonawca będzie wprowadzał do Systemu Informatycznego 
Gminy Borek Wlkp. z użyciem udostępnionego w Systemie formularza oraz z 
wykorzystaniem udostępnionego konta w Systemie lub z użyciem urządzenia mobilnego. 
20) Brak dostępu do Systemu Informatycznego Urzędu nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku rejestrowania przypadków łamania regulaminu. Wykonawca przechowa raport 
i wprowadzi go do Systemu po udostępnieniu, a na żądanie Zamawiającego przekaże go 
innym, wskazanym kanałem (elektronicznym lub tradycyjnym) we wskazanej formie 
(elektronicznej lub tradycyjnej). 
21) Wykonawca wyposaży pojemniki (w tym worki) w czytelny kod kreskowy zgodnie z 
ustaleniami z Zamawiającym. Zamawiający udostępni w Systemie Informatycznym Gminy 
Borek Wlkp. wykaz kodów kreskowych na dany rodzaj pojemnika dla danej 
nieruchomości. 
22) Wykonawca będzie prowadził działalność informacyjną dla mieszkańców polegającą 
na informowaniu mieszkańców, którzy zgłoszą się do Wykonawcy telefonicznie, pisemnie 
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lub drogą elektroniczną (e-mail) o elementach organizacji gospodarki odpadami z 
zakresu: 
a) Terminów odbiorów 
b) Sposobu segregacji odpadów 
c) Zakresu odbieranych odpadów oraz postępowania z pozostałymi odpadami 
d) Wyjaśniania nieprawidłowości przy odbiorze 
e) Obsługi uszkodzeń pojemników 
23) Wykonawca nie ma prawa mieszania odpadów odebranych z terenu Zamawiającego 
w ramach realizacji Umowy z innymi odpadami (w tym z innych terenów i odbieranych na 
podstawie innych umów). 
 
17. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  
 
90.51.10.00-2 Usługi wywozu odpadów 
90.51.20.00-9 Usługi transportu odpadów 
90.51.31.00-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 
 
18. Wykonawca może przekazać właścicielom nieruchomości (którzy nie posiadają 
własnych pojemników) pojemniki do zbiórki odpadów zmieszanych np. w formie 
użyczenia lub najmu, za który to najem przedsiębiorca będzie mógł pobierać opłatę 
bezpośrednio od właścicieli nieruchomości. Ponadto wykonawca może przekazać na tej 
samej zasadzie pojemniki np. typu dzwon do segregacji odpadów z podziałem na 4 
frakcje tj. papier, plastik, szkło białe, szkło kolorowe. 

 
IV. Termin realizacji zamówienia. 
 
Termin wykonania zamówienia do dnia: 30 czerwca 2014 r. - świadczenie usługi 
polegającej na odbiorze odpadów komunalnych z terenu Gminy Borek Wlkp. 
 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) przekazania raportu miesięcznego za ostatni miesiąc (czerwiec 2014r.) w terminie 7 
dni od zakończenia miesiąca, 
b) przekazania sprawozdania za II kwartał 2014r. w terminie – do końca miesiąca 
następującego po kwartale. 
 
 
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
          spełniania tych warunków. 
 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadają wiedzę i doświadczenie, 
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
 
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. 
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W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 
określone w pkt 1 ppkt 1 – 4 winien spełniać jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy 
wspólnie. Warunek określony w pkt 2 powinien spełniać każdy z wykonawców 
samodzielnie. 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2b ustawy wykonawca może 
polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia, z uwzględnieniem wymogów określonych w § 1 ust. 6 Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz. U. poz. 231), zwanego dalej „rozporządzeniem”. 
 
 
4. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania  warunków określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy 
 

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności – 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada 
wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Borku 
Wlkp., o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, oraz zezwolenie na transport odpadów 
wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 
ust. 1 ustawy o odpadach, w zakresie: 

- 15 01 01 opakowania z papieru i tektury 
- 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 
- 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe 
- 15 01 07 opakowania ze szkła 
- 20 01 01 papier i tektura 
- 20 01 02 szkło 
- 20 01 39 tworzywa sztuczne 
- 20 03 01 niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) 
- 20 03 99 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 
2) wiedza i doświadczenie – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli 

wykonawca wykaże się doświadczeniem - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie: 

a) co najmniej 1 usługą odbierania odpadów komunalnych w ciągu następujących po 
sobie 12 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto, 

b) usługami odbioru odpadów komunalnych wykonanych na rzecz właścicieli 
nieruchomości o łącznej masie 1400 Mg, 
3) potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia –  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli  Wykonawca wykaże się 
dysponowaniem:  

a) bazy transportowo – magazynowej spełniającej wymagania Rozporządzenia 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): 

a) pojazdami: 
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- dwoma przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych 
spełniającymi wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 
2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 r., poz. 122) oraz 
spełniającymi co najmniej normę emisji spalin EURO 3, 

- dwoma przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych spełniającymi wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z dnia 
2013 r., poz. 122) oraz spełniającymi co najmniej normę emisji spalin EURO 3,  

- jednym do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej spełniającym 
wymagania Rozporządzenia 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 r.) oraz spełniającym co 
najmniej normę emisji spalin EURO 3, 

- jednym pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów spełniającym wymagania 
Rozporządzenia 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), spełniającym co najmniej normę emisji 
spalin EURO 3, z możliwością wjazdu na drogi o szerokości do 3,0 m, z dopuszczalną 
masą całkowitą do 3,5 tony, szerokością zabudowy pojazdu nie przekraczającą 2,0 m i 
wysokością zabudowy do 2,0 m. 
4) sytuacja ekonomiczna i finansowa – warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli 

wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia oraz wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność 
kredytową w wysokości nie mniejszej niż 700.000 zł, słownie: siedemset tysięcy 

złotych. 
 
4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy 
na podstawie dokumentów jakich żąda od wykonawcy w celu wykazania braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy.  
5. Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie 
zamówienia.  
6. Katalog zamknięty przesłanek stanowiących podstawę wykluczenia wykonawcy z 
postępowania określa art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy. 
7. Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z 
postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne z 
zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy. 
8. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
9. Zgodnie z art. 23 ustawy wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 
zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. W takim przypadku pełnomocnictwo do reprezentowanie 
wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winno być 
dołączone do składanej oferty. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio 
do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, 
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
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VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 
 
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć: 
 

1) zaświadczenie o wpisie do działalności regulowanej wydane przez Burmistrza 
Borku Wlkp.,  

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –  wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; 

3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 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, czy zostały wykonane należycie – załącznik nr 7 do SIWZ, 

a) dla warunku określonego w rozdziale V ust. 1 pkt. 2) lit. a – Zamawiający uzna za 
dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi – m.in. referencje, 
poświadczenie, o którym mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 
19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, 
b) dla warunku określonego w rozdziale V ust. 1 pkt. 2) lit. b – Zamawiający uzna za 
dokument potwierdzający należyte wykonanie usług – m.in. sprawozdanie M-09,  
 

4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie 
dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 8, 

5) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy o kwocie nie mniejszej niż 
700.000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert; 

 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku 
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego 
zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą 
wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność 
kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 
 
 
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 
  

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia –  wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 9 do SIWZ; 

 aktualny odpis z  właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru,  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 
1 pkt 2 ustawy  – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy   wg wzoru  stanowiącego załącznik nr 9 do 
SIWZ; 
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 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert; 

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

 w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy należy złożyć:  

 
a) listę podmiotów należących do tej samej co wykonawca grupy kapitałowej, o której         
            mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy –  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do   
            SIWZ; 

albo 
b)       informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w   
           art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy – zgodnie z treścią zawartą w załączniku nr 10 do SIWZ. 
 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 
wymaganym dla wykonawcy, określonym w punkcie VI.2 SIWZ. 
 
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych 
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej   Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; 

 
4. Inne dokumenty nie wymienione w punktach 1, 2 i 3. 

 
Wykonawca zobowiązany jest również złożyć następujące dokumenty niezbędne do 

przeprowadzenia postępowania: 
1) ofertę wykonawcy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ; 

2) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, jeśli nie wynika ono z innych 
przedstawionych dokumentów. Uwaga! Do oferty wykonawca dołącza oryginał 

pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność 
z oryginałem przez notariusza. 

 
5. Informacje dodatkowe dotyczące składania dokumentów, o których mowa 

w punkcie 1, 2 i 3: 
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1) zgodnie z § 7 ust. 1  rozporządzenia – dokumenty należy składać w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; 

2) zgodnie z § 7 ust. 2  rozporządzenia – w przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których 
mowa w  § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę lub  te podmioty; 

3) zgodnie z § 7 ust. 3  rozporządzenia – zamawiający może żądać przedstawienia 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy 
złożona dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości; 

4) zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia – dokumenty sporządzone w języku obcym są 
składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych  do porozumiewania się z wykonawcami. 
 
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą 
elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata 
przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z 
wykonawcami są: 

1) w zakresie przedmiotu zamówienia – Mirosław Twardowski, tel. nr (065) 57 
16 120, 

2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych -  Wioleta 
Mrówczyńska, tel. nr (065) 57 16 120. 

 

 
VIII. Wymagania dotyczące wadium. 
 
1. Wykonawca składający ofertę będzie zobowiązany wnieść wadium w wysokości 

20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) PLN. 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm.). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Gminy Borek Wlkp. prowadzony przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu 
Oddział Borek Wlkp. Nr 10 8678 0005 0020 0200 0231 0007 z dopiskiem 
„WADIUM – w postępowaniu na: Odbiór stałych odpadów komunalnych 
niesegregowanych i segregowanych z terenu Gminy Borek Wlkp.”. 

      Kopię przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, może  
      dołączyć do składanej oferty. 
5. Wadium wnoszone w pieniądzu będzie uważane za wniesione prawidłowo 

wówczas jeżeli kwota wymaganego wadium będzie znajdowała się na koncie 
zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 
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6. W przypadku gdy wykonawca wybierze wadium w postaci niepieniężnej, oryginał 
dokumentu wadium należy złożyć w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w 
Borku Wlkp., pok. Nr 8. przed upływem terminu składania ofert. Kopię dokumentu 
wadialnego wykonawca może dołączyć do składanej oferty.  

7. Wadium w postaci niepieniężnej winno mieć oznaczone tytuły bezwzględnej 
wymagalności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust 5 ustawy. 

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a 
ustawy. 

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia 
żądano.  

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

11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami  w okolicznościach wymienionych 
w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 

13. Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu 
składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa 
w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

 
 
 
IX. Termin związania ofertą. 

 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni (art. 85 ust.1 pkt 3 ustawy). 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 
3. Wykonawca    samodzielnie    lub    na   wniosek    Zamawiającego   może przedłużyć    

termin  związania   ofertą,   na   czas     niezbędny   do   zawarcia   umowy w   
sprawie   zamówienia  publicznego,  z  tym  że  Zamawiający  może  tylko  raz, co  
najmniej  na  3  dni  przed  upływem  terminu  związania  ofertą,  zwrócić  się  do 
Wykonawcy  o  wyrażenie  zgody  na  przedłużenie  tego  terminu  o  oznaczony  
okres,  nie  dłuższy  jednak  niż  60  dni.  

4. Odmowa  wyrażenia  zgody,  o  której  mowa  w  pkt. 3  nie  powoduje  utraty  
wadium. 

5. Przedłużenie    okresu    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.    
 

X. Opis sposobu przygotowania ofert. 
 
1. Ofertę, pod rygorem nieważności, wykonawcy składają w formie pisemnej.  
2. Ofertę sporządza się w języku polskim. 
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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6. Oferta powinna być napisana czytelnie – trwałą techniką – oraz musi być podpisana 
przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.  

7. Wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez wykonawcę lub przez 
upoważnionego przedstawiciela. 

8. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty. 
9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, a także wszelkie miejsca, w których 

wykonawca naniósł  zmiany, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 
10. Wykonawca winien zamieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które  

będą zaadresowane na Zamawiającego, na adres: Gmina Borek Wlkp. ul. Rynek 1, 
63-810 Borek Wlkp. Ponadto koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres 

wykonawcy, aby można było odesłać ofertę złożoną po terminie oraz posiadać 
oznaczenie: Oferta na „Odbiór stałych odpadów komunalnych 
niesegregowanych i segregowanych z terenu Gminy Borek Wlkp.” i „Nie 
otwierać przed dniem 29 maja 2013 roku godz. 11:10” oraz adres Wykonawcy. 

11. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później na 2 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 (art. 38 

ust. 1  ustawy). 
12. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w 
punkcie 11, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania (art. 38 ust. 1a  ustawy). 

13. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku, o którym mowa w punkcie 11 (art. 38 ust. 1b  ustawy) 

14. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, 
zamieszcza na tej stronie. 

15. 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, a jeżeli specyfikacja jest 
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

16. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

17. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego 
w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamawiający przedłuża termin składania ofert o 
czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne (art. 12a 
ustawy). 

18. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie 
prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania 
ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli 
specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. W 
przypadku przedłużenia terminu składania ofert zamawiający zamieszcza ogłoszenie 
o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 38 ust. 6 ustawy). 

19. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę. 
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20. Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być 
przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 10, a 
wewnętrzna i zewnętrzna koperta musi być dodatkowo oznaczona określeniami 
“zmiana” lub “wycofanie”. 

21. Koperty oznaczone dopiskiem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 

22. Koperty oznaczone dopiskiem „wycofanie” będą otwierane w pierwszej kolejności i po 
stwierdzeniu poprawności postępowania, koperty ofert wycofanych nie będą 
otwierane. Zwrot oferty wycofanej nastąpi po upływie terminu przewidzianego na 
wniesienie protestu. 

 
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Pisemną ofertę należy złożyć lub przesłać na adres zamawiającego – Gmina Borek 
Wlkp., 63-810 Borek Wlkp., ul. Rynek, pokój Nr 1 SEKRETARIAT nie później niż do 
dnia 29 maja 2013 r.  do godz. 1100. 

2. Oferty można składać osobiście w siedzibie zamawiającego lub przesłać pocztą 
za pokwitowaniem odbioru, na adres zamawiającego. W przypadku gdy wykonawca 
złoży  ofertę osobiście otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z 
odnotowaniem terminu jej złożenia (dzień i godzina) oraz numeru jakim oferta 
została oznakowana. W przypadku przesłania oferty pocztą,  za termin jej złożenia 
uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez zamawiającego. 

3. Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną  
zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
protestu. 
4. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 29 maja 2013r. o godz. 
1110 w Urzędzie Miejskim, ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. Pokój Nr 7, SALKA 
POSIEDZEŃ. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy poda 
kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
7. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 
ustawy tj. nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 
8. Informacje, o których mowa w art. 86 ust 3 i 4 zamawiający przekaże niezwłocznie 
wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek (przesłany 
pisemnie pocztą lub faksem). 
9. 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. Wykonawca  nie 
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
 
 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny.  

 
1. Wykonawca obliczy cenę w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik Nr  

11 do SIWZ w sposób w nim określony, z uwzględnieniem poniższych uwag. 
2. Wykonawca w ofercie złożonej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 

SIWZ określa: 
1) cenę jednostkową netto za odbiór i transport 1 Mg zmieszanych odpadów 

komunalnych 
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2) cenę jednostkową netto za odbiór i transport 1 Mg gromadzonych na nieruchomości w 
sposób selektywny odpadów komunalnych 

3) cenę oferty netto i brutto stanowiącą sumę iloczynów cen jednostkowych, o których 
mowa w pkt 1) oraz 2) i max ilości odpadów do odebrania przez wykonawcę. 

3. Wysokość stawki podatku VAT przyjętej do wyliczenia ceny oferty winna być zgodna 
ze stanem prawnym obowiązującym w dniu złożenia oferty. 
4. Przy obliczaniu ceny wykonawca nie uwzględnia kosztów tzw. „opłaty na bramie”. 
Zarówno koszty jak i zyski wynikające z tzw. „opłaty na bramie” leżą po stronie 
zamawiającego i nie są objęte przedmiotem zamówienia. 
5. Ceny jednostkowe podane w formularzu ofertowym powinny zawierać wszystkie koszty 
niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające z dokumentacji przetargowej oraz 
wszelkie inne koszty nieujęte w dokumentacji, bez których nie jest możliwe wykonanie 
zamówienia, w tym w szczególności: 

1) zachowanie właściwego stanu sanitarnego użytkowanych pojazdów, 
2) porządkowanie terenu zanieczyszczonymi odpadami na skutek działań 

wykonawcy, 
3) naprawienie i ponoszenie kosztów naprawy szkód wyrządzonych podczas 

wykonywania usługi, 
4) zapewnienia przez cały czas trwania umowy dla właściwej realizacji przedmiotu 

umowy odpowiedniej ilości i obsługi środków technicznych, gwarantujących 
terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, utrzymanie 
przedmiotowych środków technicznych w dobrym stanie technicznym, 
gwarantujących sprawną pracę i ciągłość świadczenia usług w okresie określonym 
w umowie. 

Ponadto odbiór i transport odpadów w sytuacjach, w których dojazd do punktów 
wywozowych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów, itp., 
nie daje wykonawcy tytułu do wnoszenia roszczeń z tytułu wzrostu kosztów realizacji 
przedmiotu umowy. 
 
6. Cena oferty winna być wyrażona cyframi w złotych polskich oraz słownie. 
 
7. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w 
złotych polskich. 
 
 
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria: 
 
 

 
l.p. 

 
Kryterium 

Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów 
jakie może otrzymać oferta 

za dane kryterium  

1.  Cena ( C ) 100  100 punktów 

 

2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: 
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 
przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 
 

Pi (C) =  
Ci

C min
  • Max  (C) 

gdzie: 
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Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; 

Cmin najniższa cena  spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Ci cena oferty "i"; 

Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena". 

 

3. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta 
uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 

4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium 
oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 
dodatkowych. 
 
 
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zgodnie z art. 92 
ust.1 ustawy zawiadomi wykonawców,  którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 
wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy ( 
firmy ), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 
oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne, 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. W niniejszym postępowaniu zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z 
wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie  to zostało 
przesłane faksem, w sposób określony w punkcie VII.2 SIWZ, albo 10 dni – jeżeli 
zostało przesłane w inny sposób.  

3. W niniejszym postępowaniu zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w punkcie 3, 
jeżeli: 

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę, 
2) nie odrzucono żadnej oferty, 
3) nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

4. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego.  
5. Zgodnie z przepisami art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego, przed zawarciem umowy 

wykonawca, który zamierza zatrudnić przy wykonaniu zamówienia publicznego 
podwykonawców, przedstawi zamawiającemu umowę zawartą z podwykonawcą lub 
jej projekt, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w 
umowie lub projekcie umowy. 

6. Jeżeli zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 
ustawy będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców (tzw. umowy konsorcjum). 

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana  uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
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należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 
chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 
93 ust. 1 ustawy. 

 
 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
1. Zamawiający, zgodnie z art. 147 ust. 1 ustawy, żąda od wykonawcy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”,  
2. Zamawiający ustalił zabezpieczenie w wysokości 6 % ceny całkowitej podanej w 

ofercie wykonawcy. Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy. 
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy.  
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru  wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) 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. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem (polecenie 
przelewu) na rachunek bankowy Zamawiającego Powiatowy Bank Spółdzielczy 
w Gostyniu Oddział Borek Wlkp. Nr 10 8678 0005 0020 0200 0231 0007. 
Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniądza będzie się uważać za wniesione 
prawidłowo wówczas jeżeli kwota zabezpieczenia będzie znajdowała się na koncie 
zamawiającego przed upływem terminu podpisania umowy. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w Referacie 
Finansowym Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. pok. Nr 8. Referat wyda 
poświadczenie złożenia zabezpieczenia. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż 
pieniądz będzie się uważać za wniesione prawidłowo wówczas jeżeli oryginał 
dokumentu zabezpieczenia zostanie złożony w kasie zamawiającego przed upływem 
terminu podpisania umowy. 

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Zgoda wykonawcy winna być 
wówczas wyrażona na piśmie. 

8. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia określone zostały we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ. 

 

 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy 
albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim 
umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 
 
1. Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach 

określonych we wzorze umowy (projekcie) stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ.  

2. Działając zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy zamawiający przewiduje możliwość 
dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takiej 
zmiany: 
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1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot 
zamówienia w przypadku gdy ulegną zmianie powszechnie obowiązujące przepisy w 
zakresie wysokości stawki podatku VAT na przedmiot usługi.; 

2) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez 
zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 

3) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany 
obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy 
do nowego stanu prawnego, 

4) dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego wykonawcy, podanego  
w umowie, w przypadku zmiany rachunku bankowego wykonawcy, na który 
następować ma zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego 
zamówienia. 

 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

1. Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcy, a także 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5. ustawy. 

3. Środkami ochrony prawnej jakie przysługują w niniejszym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego są: ODWOŁANIE i SKARGA DO SĄDU. 

4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w 

postępowaniu; 
2) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty wykonawcy. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

6. 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 ustawy (faksem lub drogą elektroniczną). 

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 

8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza 
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w 
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na wymienione czynności nie 
przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy. 

9. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu wnosi się w terminie 5 dni od daty 
przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy 
(faksem), albo w terminie 10 dni jeżeli  zostały przesłane w inny sposób (np. za 
pośrednictwem Poczty Polskiej). 
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10. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i 
wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 
lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 9 i 10  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. 

12. Odwołanie zostało szczegółowo uregulowane przepisami art. 180 – 198 ustawy. 

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 

14. Skarga do sądu została szczegółowo uregulowana przepisami art. 198a – 198g 
ustawy. 

 
XVIII. Inne istotne informacje. 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
XIX. Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią 
następujące załączniki: 

 
 
1. Ilość mieszkańców na terenach wiejskich (nazwa miejscowości, nr nieruchomości, 
liczba osób zdeklarowanych) - załącznik Nr 1 do SIWZ 
2. Liczba mieszkańców miasta Borek Wlkp. (nazwa miejscowości, nazwa ulicy, nr 
nieruchomości, liczba osób zdeklarowanych) - załącznik Nr 2 do SIWZ 
3. Wykaz ulic – załącznik Nr 3 do SIWZ 
4. Zakres i format danych sprawozdań z tras – załącznik Nr 4 do SIWZ 
5. Zakres i format danych sprawozdań z przekazania odpadów do RIPOK – załącznik Nr 
5 do SIWZ 
6. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy 
– załącznik Nr 6 do SIWZ 
7. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług – załącznik Nr 7 do SIWZ 
8. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie 
dysponowania tymi zasobami – załącznik Nr 8 do SIWZ 
9. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia – załącznik Nr 9 do SIWZ 
10. Informacja o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej – załącznik Nr 
10 do SIWZ. 
11.  „Oferta wykonawcy” – załącznik nr 11 do SIWZ. 
12.  Wzór umowy (projekt) – załącznik nr 12 do SIWZ. 
 


