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 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Przetarg nieograniczony na: 

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski.” 

  

 

 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Tarnów Opolski 

REGON:   531413283 

NIP:     991-04-62-831 

Miejscowość   Tarnów Opolski 

Adres:    ul. Dworcowa 6 

Strona internetowa:  www.tarnowopolski.pl; www.bip.tarnowopolski.pl  

Godziny urzędowania: poniedziałek    07:00-16:00 

    wtorek-czwartek                     07:00-15:00 

    piątek    07:00-14:00 

 

 

 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. 

PRAWO ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH 

(Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) 

 

 

 

Zatwierdzam:   

 

Krzysztof Mutz 

 

Wójt Gminy 
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Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego  

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych – Dz. U. z 2010 r. Nr 113,poz 759 z późn. zm., a takŜe wydane na podstawie niniejszych 

Rozporządzeń wykonawczych dotyczących przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 

1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający do wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 

mogą być składane(Dz.U.z 2013 r. poz. 231); 

2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 

(Dz. U. Nr 282, poz. 1650); 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

poniŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zgodnie z 

ustawą  z dnia 13 września  1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 

r. poz. 391 ze zm). 

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru i zagospodarowania wskazanych w 

opisie zamówienia odpadów komunalnych, powstających w Gminie Tarnów Opolski na terenie  

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zagospodarowanie odebranych odpadów 

zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz wyposaŜenie  nieruchomości w pojemniki do 

gromadzenia odpadów.    

 

2. Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia określono w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia, który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 

CPV  

 

• 90 00 00 00 – 7: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi 

ekologiczne, 

• 90 51 10 00 – 2: Usługa wywozu odpadów, 

• 90 51 20 00 – 9: Usługa transportu odpadów,  

• 90 53 30 00 – 2: Usługi gospodarki odpadami. 
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3. Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia określono w szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. 

4. Zaleca się aby fakt pobrania SIWZ ze strony internetowej potwierdzić zamawiającemu. 

 

Zamawiający  przewiduje   moŜliwości  udzielenia zamówień uzupełniających, o  których  mowa 

w art. 67  ust. 1 pkt. 6, dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 

podstawowego,  stanowiących nie więcej niŜ 20 % wartości zamówienia podstawowego i 

polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. tj. odbiór wskazanych w opisie 

zamówienia odpadów komunalnych z  nieruchomości połoŜonych w Gminie Tarnów Opolski, na 

których zamieszkują mieszkańcy, zagospodarowanie  odebranych odpadów zgodnie z hierarchią 

postępowania z odpadami  oraz wyposaŜenie  nieruchomości w pojemniki do gromadzenia 

odpadów.   

 

 

Rozdział 3. Oferty częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

Rozdział 4. Oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia 

 

Termin realizacji zamówienia: od 01 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 

 

Rozdział 6. Informacja o podwykonawcach 

 

JeŜeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest 

wskazać w ofercie zakres tych prac.  

 

Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 
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1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 

zobowiązania, 

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, Ŝe pełnomocnictwo do podpisania oferty 

obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich 

dokumentów; 

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 

pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 

dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; 

4) jeŜeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający moŜe 

przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

 

2. Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy) przez dwóch lub więcej Wykonawców naleŜy zwrócić 

uwagę w szczególności na następujące wymagania: 

a) następujące dokumenty i oświadczenia:  

− oferta, 

− wykaz wykonanych usług (Załącznik Nr 5 do SIWZ), 

− wykaz narzędzi (Załącznik Nr 6 do SIWZ), 

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego 

konsorcjum. 

b) następujące dokumenty i oświadczenia:  

− oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania ustawy (Załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ),  

− oświadczenie o posiadaniu uprawnień (Załącznik Nr 4 do SIWZ), 

− odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej określony w rozdziale 11 pkt 5,  

− zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego określone w rozdziale 11 pkt 6, 

− zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego określone w rozdziale 11 pkt 7, 

− dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie 

składa kaŜdy z członków konsorcjum w imieniu własnym. 
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Rozdział 8. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej 

 

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

składa dokumenty zgodnie z § 4 i 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w 

jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.z 2013 r. poz. 231). 

 

Rozdział 9. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 

zamówienia publicznego 

 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych 

polskich [ PLN ].  

 

Rozdział 10.  Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania  

1) Wykonawca winien przedstawić zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności 

regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Tarnów Opolski, w zakresie odbioru 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Tarnów Opolski.  

2) Wykonawca winien przedstawić aktualne zezwolenie właściwego starosty na prowadzenie 

działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów wydane na podstawie art. 28 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, obowiązujące przez cały zakładany okres 

zamówienia. 

 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Wykonawca winien wykazać, Ŝe w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, naleŜycie wykonał lub 

wykonuje 2 usługi polegające na: 
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- odbieraniu odpadów komunalnych od minimum 7 000 osób  lub minimum 1 500 t rocznie 

odpadów komunalnych - w czasie nie krótszym niŜ 12 kolejnych miesięcy. 

 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; 

Wykonawca winien wykazać w przedłoŜonym do oferty wykazie narzędzi, wyposaŜenie zakładu i 

urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o 

podstawie dysponowania tymi zasobami.  

Wykonawca musi spełniać wymagania określone w projekcie rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości a takŜe wymagania nałoŜone przez 

zamawiającego, a w szczególności: 

a) dysponuje lub będzie dysponować samochodami specjalistycznymi  spełniającymi 

wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi 

przepisami: 

− co najmniej 2- oma pojazdami typu śmieciarka, przystosowanymi do odbierania 

zmieszanych odpadów komunalnych  z pojemników (w tym jedna śmieciarka 

małogabarytowa przystosowana do odbioru odpadów z miejsc o utrudnionym dojeździe) 

− co najmniej 1 samochodem śmieciarką do odbierania  odpadów frakcji suchej i szkła z 

pojemników    

− minimum 1- dną szt. pojazdu z dźwigiem hakowym i bramowym do odbioru kontenerów 

z odpadami, 

− samochodem cięŜarowym przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych, 

Pojazdy specjalistyczne typu śmieciarka słuŜące do realizacji zadania muszą być 

wyposaŜone w: 

- system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego 

umoŜliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o połoŜeniu 

pojazdów i miejscach postoju oraz czujniki rejestrujące dane o miejscach wyładunku 

odpadów, 

-   narzędzia lub urządzenia umoŜliwiające sprzątanie terenu po opróŜnieniu pojemników, 

− posiadać pojazdy trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz 

danymi adresowymi i numerem telefonu, 

b) Wykonawca musi posiadać bazę transportową  z zapleczem techniczno-biurowym, 

spełniającą wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska. Baza 

transportowa ma zapewnić  moŜliwość garaŜowania taboru samochodowego na jej terenie, a 

zaplecze techniczno-biurowe ma umoŜliwi ć codzienny kontakt Wykonawcy 

z przedstawicielem Zamawiającego. 

4) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
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 Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. 

5) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

Wykonawca musi wykazać, Ŝe posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niŜszej niŜ 

500 000,00 zł 

 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu  

o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i 

podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 

 

3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli wymaganych przez 

zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy 

nie złoŜyli pełnomocnictw, albo którzy złoŜyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i 

dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złoŜyli wadliwe 

pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŜenia oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na 

wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań 

określonych przez zamawiającego, nie później niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania 

ofert.  

Rozdział 11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

w niniejszym postępowaniu 

 

1) Formularz ofertowy (zał. nr 1) 

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 

22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Wykonawca składa oświadczenie, którego wzór 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust 1. - Wykonawca składa 

oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 

4) Oświadczenie  dotyczące grupy kapitałowej  z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych, 

którego wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.   

 

W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności 

lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć 

naleŜy: 
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5) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego 

nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, Ŝe 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 

7) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej 

niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy 

i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty 

dołączyć naleŜy: 

 

8) Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień - Wykonawca składa oświadczenie, którego 

wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 

9) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonał lub wykonuje 2 usługi 

polegające na odbieraniu odpadów komunalnych od minimum 7 000 osób  lub minimum 1 500 t 

rocznie odpadów komunalnych - w czasie nie krótszym niŜ 12 kolejnych miesięcy, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do 

SIWZ. Do wykazu naleŜy załączyć dokumenty potwierdzające naleŜyte wykonanie lub 

wykonywanie tych usług. 

10) Wykaz narzędzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji 

zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wykaz naleŜy 

sporządzić na formularzu stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ; 

11) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu lub prawie do posiadania bazy transportowej z 

zapleczem techniczno-biurowym z podaniem jej adresu i powierzchni, zał. nr 8 do SIWZ. 
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W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty dołączyć naleŜy: 

12) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niŜ 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy 

złotych).  

 

Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy mogą złoŜyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, Ŝe wszyscy Wykonawcy są 

ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niŜ 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy 

złotych). 

Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi 

do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 

W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyŜej, będzie 

uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający Ŝąda przedłoŜenia przez ten podmiot(y) 

dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale 11 pkt. 3-6. 

Inne wymagane dokumenty: 

 

13) Dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – w przypadku,  

gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika; 

14) Dowód wpłaty wadium. 

 

Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium 

 

1. Przystępując do niniejszego postępowania kaŜdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 

w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

2. Wykonawca moŜe wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 

ustawy, tj.: 
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1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 

2007r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 

96, poz. 620). 

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 

4. Wadium w pieniądzu naleŜy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy Odział Tarnów Opolski 

29 8884 0004 2003 0032 4555 0008 

 

Na poleceniu przelewu naleŜy wpisać „Wadium – Odbieranie i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski”. 

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty 

zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niŜ pieniądz - oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie wadium naleŜy złoŜyć przed upływem terminu składania ofert 

w siedzibie Zamawiającego  w sekretariacie (pok. nr 3)  lub dołączyć do oferty. 

7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie 

Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 

8. Gwarancja musi być podpisana przez upowaŜnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela 

gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umoŜliwiający jego identyfikacje np. 

złoŜony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).  

9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. 

10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

12. Zamawiający zaŜąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 
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13. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz 

zamawiającego, jeŜeli: 

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

- odmówi wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 

   - zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie wykonawcy. 

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoŜył dokumentów, oświadczeń lub 

pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nie leŜących po jego stronie. 

 

Rozdział 13.  Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania 

ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.  

3. PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŜeniem 

okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwie, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłuŜony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŜenie terminu związania ofertą dokonywane 

jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłuŜenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu 

związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.  

 

Rozdział 14. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŜe wskazanie osoby uprawnionej 

do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przekazywane będą w formie  

− pisemnej,  

− faksem (nr 77 46 44 282)  

− drogą elektroniczną (adresy: ug@tarnowopolski.pl lub zp@tarnowopolski.pl),  

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.  
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2. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub 

elektronicznie – kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Wykonawca moŜe zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie 

SIWZ. We wniosku naleŜy podać:  

1) nazwę i adres Wykonawcy,  

2) nr telefonu i faksu, e-mail, 

3) imię i nazwisko osoby upowaŜnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących 

niniejszego postępowania, 

4) znak postępowania – GTE.271.03.2013 

4. SIWZ moŜna takŜe odebrać w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. 

Dworcowa 6, 46 – 050 Tarnów Opolski pok. nr 3 w godzinach urzędowania Zamawiającego  

5. Wykonawca moŜe zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1 pkt 3 

ustawy, chyba, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. Jednocześnie, Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań równieŜ w wersji elektronicznej na 

adres: ug@tarnowopolski.pl; zp@tarnowopolski.pl  

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zmiana moŜe nastąpić w kaŜdym czasie, przed upływem terminu do 

składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – www.bip.tarnowopolski.pl oraz 

niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy zarejestrowali się u Zamawiającego 

(faks 77 46 44 282). 

8. JeŜeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny 

będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŜy termin 

składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, na stronie internetowej. 

9. Dokonując rejestracji naleŜy podać: 

1) nazwę i adres Wykonawcy,  

2) nr telefonu i faksu, e-mail, 

3) imię i nazwisko osoby upowaŜnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących 

niniejszego postępowania, 

4) określenie sposobu przekazania informacji (pocztą, pocztą elektroniczną), 

5) znak postępowania – GTE.271.03.2013 

6) Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upowaŜnia:  

- Marię Bochańską – Inspektora (tel: 77 46 40 868, zp@tarnowopolski.pl ) 
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Rozdział 15.  Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Opakowanie i adresowanie oferty: 

Ofertę naleŜy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 

zaadresowanym i opisanym: 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

Adresat: 

Gmina Tarnów Opolski 

ul. Dworcowa 6 

46-050 Tarnów Opolski 

 

Oferta na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Tarnów Opolski 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

06-06-2013 r. godz. 10.00 

 

2. Podpisy: 

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 

1) osobę/osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie 

prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w 

ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 

2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez 

osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.  

 

3. Forma dokumentów i oświadczeń: 

1) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika,  

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku 

podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od 

wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, 

poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 

poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty, 
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3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych naleŜy dołączyć 

tłumaczenie na język polski. 

4. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) jeŜeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być 

oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSI ĘBIORSTWA. 

Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub 

osobno), 

2) zastrzeŜenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 

spowoduje ich odtajnienie. 

5. Informacje pozostałe: 

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty, 

2) Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych 

w niniejszej SIWZ, 

3) Oferta musi być sporządzona: 

a) w języku polskim,  

b) w formie pisemnej. 

 

6. Zaleca się, aby: 

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do 

oferty) były parafowane przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania Wykonawcy lub 

posiadającą Pełnomocnictwo, 

b) kaŜda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana 

i oznaczona kolejnymi numerami, 

c) kartki oferty były trwale poł ączone  (z zastrzeŜeniem, Ŝe część stanowiąca tajemnicę 

przedsiębiorstwa moŜe stanowić odrębną część oferty), 

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi 

Załącznik Nr  1 do SIWZ). 

 

7. Zmiana / wycofanie oferty: 

a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca moŜe przed upływem terminu składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę, 

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty naleŜy pisemnie powiadomić 

Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, 
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c) pismo naleŜy złoŜyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ 

oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo 

osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

8. Zwrot oferty bez otwierania 

Ofertę złoŜoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie. 

 

Rozdział 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę naleŜy złoŜyć Zamawiającemu w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6, 

46-050 Tarnów Opolski, sekretariat I piętro , pok. nr 6w terminie do dnia 06-06-2013 roku, 

godz. 09.30 

2. ZłoŜona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w  Urzędzie Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów 

Opolski, pok. nr 2, na parterze,  dnia 06-06-2013 roku, godz. 10.00. Wykonawcy mogą być 

obecni przy otwieraniu ofert. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złoŜyli 

oferty, a takŜe informacje dotyczące cen.  

6. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie 

byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

7. UWAGA – za termin złoŜenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 

do Zamawiającego. 

 

Rozdział 17.  Opis sposobu obliczania ceny 

 

1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową. 

2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane 

z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty. 

3. JeŜeli złoŜona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 

wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej 

ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 



 16 

Rozdział 18.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium przypisując mu 

odpowiednią wagę punktową: 

 

Lp. Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość punktów,  

jakie moŜe otrzymać oferta  

za kryterium 

1. Cena brutto w PLN 100% 100 punktów 

 

2. Zasady oceny ofert wg kryterium „Cena”: W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma 

zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą  

z działania: 

( ) ( )C
C

C
CP

i
i 100min ⋅= , 

gdzie: 

Pi(C) - Ilość punktów, jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena” 

Cmin - Cena najniŜszej oferty, 

Ci - Cena oferty rozpatrywanej, 

C - Znaczenie kryterium „Cena”. 

 

Maksymalna łączna liczba punktów jaką moŜe uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 

Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie zostaną 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. 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe zostać zawarta po upływie terminu 

związania ofertą, jeŜeli Zamawiający przekaŜe wykonawcom informację o wyborze oferty 

przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy 

na warunkach określonych w złoŜonej ofercie.  

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia 

naleŜytego wykonania umowy.  

Rozdział 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 
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1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, 

zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie naleŜytego 

wykonania umowy w wysokości 5% wartości złoŜonej oferty ( ceny brutto). 

3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜna wnieść w formach wymienionych w art. 

148 ust. 1 ustawy. 

4. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w 

formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy. 

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 

musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.  

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego:  

Bank Spółdzielczy Odział Tarnów Opolski 

29 8884 0004 2003 0032 4555 0008 

z podaniem tytułu:  

„zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych”. 

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium moŜe zostać 

zaliczona na poczet zabezpieczenia. 

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez zamawiającego za naleŜycie wykonane. 

 

Rozdział 21. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie: 

  1) nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeŜeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub droga elektroniczna, albo 

2)10dni - jeŜeli zostało przesłane pisemnie. 

2. O miejscu i terminie podpisania umów zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 

3. W przypadku gdy okaŜe się , Ŝe wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się  od 

zawarcia umowy zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzi  jedna z przesłanek uniewaŜnienia 

postępowania. 

4. Strony dopuszczają zmianę istotnych postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami artykułu 

144 ustawy PZP: 1) Zmiany formalno - prawne (w szczególności zmiana rachunku bankowego, 

zmiany adresowe). 2) Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę 
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świadczenia odbierania i zagospodarowania odpadów w przypadku zmiany przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego i miejscowego wpływających na sposób spełnienia świadczenia. 3) 

Wszelkie zmiany do umowy wymagają pod rygorem niewaŜności formy pisemnej. 4) W trakcie 

trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: a) 

zmianie siedziby lub nazwy firmy, b) zmianie osób reprezentujących, c) ogłoszeniu upadłości, d) 

ogłoszeniu likwidacji, e) zawieszeniu działalności, f) wszczęciu postępowania układowego, w którym 

uczestniczy Wykonawca. 

 

Rozdział 22. Inne informacje 

 

1. Nie przewiduje się: 

1) zawarcia umowy ramowej, 

2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

Rozdział 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak teŜ 

postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.  

 

Rozdział 24.  Załączniki do SIWZ 

 

Załącznik Nr 1 Wzór oferty 

Załącznik Nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. oraz braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania  

Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust 1ust Pzp. 

Załącznik Nr 4 Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień 

Załącznik Nr 5 Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług 

Załącznik Nr 6 Wykaz narzędzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń oraz dostępnych 

 wykonawcy usług 

Załącznik Nr 7 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 

Załącznik Nr 8           Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu lub prawie do posiadania bazy 

transportowej z zapleczem techniczno-biurowym z podaniem jej adresu i powierzchni.   
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Załącznik Nr 9         Wzór  umowy 

Załącznik nr 10       Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

 


