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SPECYFIKACJA  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

(tzw. SIWZ) 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NA USŁUGI  

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych   

(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) - zwanej dalej "ustawą Pzp" 

na wykonanie zamówienia pn: „Utworzenie, utrzymanie i prowadzenie punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Niemodlin”. 

 

 

ZATWIERDZAM 
 

Mirosław Stankiewicz 
/~/ 

Burmistrz Niemodlina 
 

Niemodlin, dnia 28 maja 2013r. 

 

 

 

 
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy adresować  

na poniższy adres, powołując się na znak postępowania:  
IFE.271.11.2013 

 

Urząd Miejski w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śl. 37, 49-100 Niemodlin 
Godziny urzędowania: poniedziałek w godzinach 7 00 – 17 00 

od wtorku do piątku w godzinach 7 00 – 15 00 

piątek w godzinach 700 - 1300 
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I. Zamawiający. 
Gmina Niemodlin 
Urząd Miejski w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37,  49-100 Niemodlin  
tel.77/4 606 295 faks 77/4 606 260 
adres strony internetowej: www.niemodlin.pl 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 
Przetarg nieograniczony w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 
2004 r. (Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
Rodzaj zamówienia: usługi. 
Nazwa postępowania: „Utworzenie, utrzymanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych na terenie Gminy Niemodlin”.  
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 
CPV: 
90500000-2 – usługi związane z odpadami; 
90511000-2 – usługi wywozu odpadów; 
90511200-4 – usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. 
 
Przedmiotem zamówienia jest utworzenie, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, zwanym dalej PSZOK na terenie Gminy Niemodlin na nieruchomości 
stanowiącej własność Wykonawcy lub co do której posiada prawo dysponowania nieruchomością 
na dzień podpisania umowy.  
 
1. Wymagania Zamawiającego w zakresie PSZOK na dzień podpisania umowy: 
a) lokalizacja na terenie miasta lub w jednej z miejscowości wchodzących w skład gminy 

Niemodlin, tj.: Brzęczkowice, Lipno, Gościejowice, Gościejowice Małe, Góra, Góra Mała, Rogi, 
Tłustoręby, Wydrowice, Sarny Wielkie, Radoszowice, Piotrowa, Grabin, Roszkowice, Krasna 
Góra, Gracze, Michałówek, Magnuszowiczki, Magnuszowice, Rutki, Tarnica, Molestowice, 
Szydłowiec Śląski, Jaczowice, Jakubowice, Sosnówka, Grodziec, Grodziec Drugi, Sady, 
Rzędziwojowice. 

b) lokalizacja, umożliwiająca dojazd dla mieszkańców z możliwością zaparkowania przy lub na 
terenie PSZOK z co najmniej 3 miejscami rozładunku. 

c) powierzchnia działki – min 1000 m2, 
d) prawo dysponowania nieruchomością. 

 
2. Wymagania Zamawiającego w zakresie PSZOK w terminie do 30 dni od dnia podpisania 

umowy. Teren ma być: 
a) ogrodzony, oświetlony, utwardzony wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające 

zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych pochodzących z terenu ww. 
punktu, zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami m.in. ustawy z dnia 18 lipca 2001r. 
Prawo wodne ( Dz. U. z 2012r. poz. 145),  

b) wyposażony w zamykane pojemniki i kontenery oraz wiaty, chroniące zebrane odpady przed 
wpływem czynników atmosferycznych i dostępem zwierząt,  

c) zgodny z obowiązującym przepisami prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bhp 
i ppoż. 

d) teren winien posiadać odpowiedniej wielkości plac manewrowy, pozwalający na swobodny 
dostęp pojazdów dowożących, jak też wywożących odpady,  

http://www.niemodlin.pl/
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e) ponadto PSZOK winien posiadać pozwolenie na użytkowanie, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (jeżeli jest wymagane prawem), najpóźniej do dnia jego uruchomienia. 

3. Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody 
na mieniu i zdrowiu, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione 
we wzorze umowy stanowiącej zał. nr 4 do SIWZ.  

 
Dodatkowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia: 
 

1. Charakterystyka Gminy Niemodlin: 
 

1) Powierzchnia miasta wynosi 1 311 ha, a całej Gminy Niemodlin 18 322 ha.  

2) Liczba budynków zabudowy jednorodzinnej w mieście ok. 577. 

3) Liczba budynków zabudowy jednorodzinnej na terenach wiejskich ok. 1 363.  

4) Liczba budynków zabudowy wielolokalowej w mieście wynosi ok. 293. 

5) Liczba budynków zabudowy wielolokalowej na terenach wiejskich ok. 243.  

6) Liczba mieszkańców zamieszkałych w mieście wnosi ok. 5 672 osoby, a na ternach 

wiejskich ok. 6 333 osoby. 

 
IV. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji przedmiotu zamówienia: 
1) w zakresie utworzenia PSZOK do 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy, 
2) w zakresie utrzymania i obsługi PSZOK w terminie od dnia 02.09.2013r. do dnia  
     31 grudnia 2014 r. 

 
V. Warunki udziału w postępowaniu, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp (w przypadku wspólnego ubiegania się  
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie 
muszą być złożone niżej wymienione dokumenty dla każdego z nich). 

 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ, 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert,  

3) 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, 

4) 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. 
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W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu 
Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na 
każdego ze wspólników, 
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 4-8 Pzp - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 

6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9 Pzp - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 
 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki udziału w postępowaniu: 
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców, oceniane będzie ich łączne posiadanie uprawnień). 
 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  
o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp: 

a) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp – 
zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ, 

b) wpis do rejestru Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie zbierania 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 

c) decyzja na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, o których 
mowa w pkt III.3c). 

 
3. Inne wymagane dokumenty: 

1) lista podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej lub oświadczenie, że 
Wykonawca do grupy takiej nie należy (oświadczenie zawarte w druku OFERTA), 

2) oświadczenie, potwierdzające, iż Wykonawca na dzień podpisania umowy będzie 
posiadał tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (teren pod PSZOK), 

3) wypełniony i podpisany druk OFERTY wg zał. nr 1 do SIWZ, 
4) dowód wniesienia wadium, 
5) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 
6) pisemne zobowiązanie innych podmiotów (jeżeli dotyczy). 

 
Uwaga: 
 Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp 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. 

Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych 
w ofercie takich jak np. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji działalności 
gospodarczej, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub 
kserokopii. 
 

Wszystkie pozostałe wymagane dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 
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4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej: 
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, to: 
a) zamiast dokumentów, o których mowa w punktach V.1.2), V.1.3), V.1.4) i V.1.6) 

niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

 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, 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
b) zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie V.1.5) niniejszej SIWZ składa 

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp. 

2) Dokumenty, o których mowa w punkcie 1) a) tiret pierwszy i trzeci i 1) b), powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Dokumenty, o których mowa w punkcie 1) a) tiret drugi, powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis dotyczący terminów 
ważności dokumentów stosuje się odpowiednio. 

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

5) Jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby 
zarządzające wykonawcą, czyli te, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych mieszkają poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
wykonawca w takiej sytuacji składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego 
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania tej osoby dotyczące jej 
niekaralności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich 
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednim dla miejsca zamieszkania 
tych osób. 

 
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

1) W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy ze wspólników 
musi złożyć dokumenty w zakresie spełniania warunków braku podstaw do 
wykluczenia, o których mowa w pkt V.1. SIWZ. 

2) W przypadku składania kopii tych dokumentów, kopie te winny być poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez wspólników (każdy w odniesieniu do dotyczących go 
dokumentów) lub przez upoważnionych przedstawicieli. Pozostałe dokumenty będą 
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traktowane jako wspólne. 
3) Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby 
upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. 

4) Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. 

5) Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 
6) W formularzu OFERTA w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane 

dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, a nie tylko 
pełnomocnika. 

7) Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie 
publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy 
regulującej ich współpracę. 

 
VI. 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 prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje zamawiający i wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie, faksem lub 
drogą elektroniczną.  

2. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub 
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

a) faks:  (77) 4 606 260 

b) e-mail:  zamowienia@niemodlin.pl 

3. Dokumenty lub informacje, o których mowa w pkt.1, przekazane za pomocą faksu lub drogą 
elektroniczną, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do zamawiającego lub 
wykonawcy przed upływem wyznaczonego terminu, pod warunkiem, że w terminie nie 
późniejszym niż 3 dni od daty przekazania ich  faksem lub elektronicznie, zostaną wysłane 
pocztą w formie papierowej. 

4. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych  
w specyfikacji. Pytania muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres 
zamawiającego pisemnie, faksem lub droga elektroniczną, w terminie nie krótszym niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

6. Dokonaną w ten sposób zmianę, zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej 
Zamawiającego. Dokonana zmiana będzie dla Wykonawców wiążąca. 

7. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, przed jego upływem, w celu 
umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach dokonanych przez 
Zamawiającego zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

8. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z wykonawcami są: 
 
Joanna Kumor – w zakresie merytorycznym 
tel. /77/4 606 295  wew. 221 
 
Iwona Kokowska-Paluch – w zakresie procedury 
tel. /77/4 606 295  wew. 230 
 
 



SIWZ – Przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. „Utworzenie, utrzymanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  

na terenie Gminy Niemodlin”. 
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VII. Wadium 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych 00/100). 
2. Wadium w formach niepieniężnych należy złożyć w oryginale w kasie Urzędu Miejskiego  

w Niemodlinie – pokój nr 28, a kserokopię należy dołączyć do oferty. Złożenie w kasie 
Urzędu dokumentu nie jest jednoznaczne z poprawnością złożonego wadium. 

3. Wadium może być wnoszone 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. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).w formie poręczeń 
bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego  
w Niemodlinie Bank Spółdzielczy w Namysłowie Oddział w Niemodlinie nr rachunku:  
Nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003 z dopiskiem: „Wadium - Utworzenie, utrzymanie 
i prowadzenie PSZOK na terenie Gminy Niemodlin”. Za skuteczne wniesienie wadium  
w pieniądzu, uważa się zaksięgowanie kwoty wadium na rachunku bankowym 
Zamawiającego w oznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert. 

5. Prosimy nie załączać do oferty oryginału gwarancji lub poręczenia. Wadium w formie 
poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą,  
a beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający. Gwarancja/poręczenie musi 
być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być 
złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką 
lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji /poręczenia winno wynikać 
bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 
związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium 
we wszystkich okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 

6. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający zatrzyma wadium wraz  
z odsetkami w przypadku gdy: 
1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
2) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
3) Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca  

w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów 
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub pełnomocnictwa, chyba, że 
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

7. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego ze wspólników 
uważa się za wniesione prawidłowo. 
 

VIII. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca będzie związany ofertą 60 dni od terminu składania ofert. 
2. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
IX. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, w języku polskim, czytelna, spięta, podpisana 

przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań. Upoważnienie do 
podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów 
załączonych przez wykonawcę. W przypadku dołączenia kopii pełnomocnictwa winna być 
ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza. 



SIWZ – Przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. „Utworzenie, utrzymanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  

na terenie Gminy Niemodlin”. 
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3. Oferta musi zawierać: 
1) wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie V Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, 
2) ewentualne pełnomocnictwa. 

4. Ofertę należy zszyć, oprawić lub złożyć w innej formie, uniemożliwiającej rozłączenie się 
kartek, a strony oferty ponumerować. 

5. Opakowanie lub inny rodzaj zabezpieczenia oferty uniemożliwiający jej odczytanie przed 
otwarciem, należy zaadresować na Urząd Miejski w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań 
Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, oznaczyć nazwą zamówienia oraz nazwą i adresem 
składającego ofertę: 

 
OFERTA na „Utworzenie, utrzymanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych na terenie Gminy Niemodlin” 
 

 – NIE OTWIERAĆ PRZED 10.07.2013r. godz. 1115
 

 
W przypadku braku tej informacji, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 
wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem 
otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w 
trakcie sesji otwarcia ofert. 
6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. 
7. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone  

w sposób i formie  przewidzianej dla oferty, z tym że koperta będzie dodatkowo oznaczona 
określeniem „Zmiana” lub „Wycofanie”.  

 
X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy złożyć na adres: Urząd Miejski w Niemodlinie: 49- 100 Niemodlin,  

ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, w terminie do 10 lipca 2013 r.  do godz. 1100 

W przypadku złożenia oferty po terminie, zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym 
fakcie wykonawcę. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie –, 49- 100 Niemodlin,  
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, w sali 62 (III piętro) w dniu 10 lipca 2013 r.  

o godz. 1115
. 

 
XI. Obliczanie ceny 

1. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  
w formie ryczałtu. Cena powinna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym 
podatek VAT. 

2. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, 
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dodatkowych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 
wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku rozbieżności w cenie podanej 
w druku OFERTA w postaci liczbowej i słownej, jako poprawna przyjęta zostanie cena 
podana słownie. 

3. Nie przewiduje się waloryzacji ceny oferty. Cena podana przez wykonawcę w ofercie jest 
niezmienna w całym okresie trwania umowy. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
1) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
2) wykonawca w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodującej 
istotnych zmian w treści oferty, 

3) Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.  



SIWZ – Przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. „Utworzenie, utrzymanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  

na terenie Gminy Niemodlin”. 
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XII. Kryteria oceny ofert oraz znaczenie tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
 
CENA – 100% 
Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie 
mniej, według formuły: 
 

Cn/Cb x 100 x 100% = ilość punktów 
 

gdzie: 
Cn   – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych, 
Cb   – cena oferty badanej (rozpatrywanej), 
100 – wskaźnik stały, 
100% – procentowe znaczenie kryterium ceny 
Ilość punktów obliczona według powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym, nie 
odrzuconym ofertom. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska 
największą ilość punktów. 
 
XIII. Formalności niezbędne do zawarcia umowy: 

1. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (teren pod PSZOK). 
2. Pełnomocnictwo do zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści oferty. 
3. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, przez cały okres realizacji umowy na 
kwotę min. 100 000 zł.  
W przypadku gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy, 
Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia w terminie 3 dni od wygaśnięcia poprzedniej 
umowy, kopii kolejnych umów lub polis, tak aby zachowana była ciągłość ubezpieczenia. 

 
XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Nie jest wymagane. 
 

XV. Postanowienia umowy. 
1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodna z załączonym do SIWZ projektem, 

zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 
2. Wszelkie istotne dla stron postanowienia i przewidywane zmiany umowy oraz warunki 

takich zmian zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ. 
 
XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
Pzp., przysługują środki ochrony prawnej opisane w ustawie: 
1. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180 – 198 Pzp, które przysługuje wyłącznie od 

niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do 
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej: 
1) na treść ogłoszenia i treść postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie 
internetowej, 

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w 
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 

3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 
wobec czynności innych niż określone w pkt 1)  i w pkt 2). 



SIWZ – Przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. „Utworzenie, utrzymanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  

na terenie Gminy Niemodlin”. 
 

znak sprawy: IFE.271.11.2013 

 

 

10 

 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu 
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby zamawiający mógł zapoznać 
się z jego treścią przed upływem tego terminu. W przypadku wniesienia odwołania po upływie 
terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia 
przez Izbę orzeczenia. 

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
2. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a – 198g Pzp. 

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego za 
pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby 
Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi  
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
Szczegóły określa Dział VI Pzp – Środki ochrony prawnej. 

 
XVII. Załączniki do SIWZ: 
Integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią następujące załączniki: 

1. Druk „OFERTA” – zał. nr 1, 

2. Druk oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 – zał. nr 2, 

3. Druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 – zał. nr 3, 

4. Projekt umowy – zał. nr 4, 


