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Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało 
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 
 

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

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

zamówień publicznych (Dz. U. tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dalej 

ustawa Pzp, w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.  

2. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ww. 

ustawy i przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. 

3. W celu prawidłowego złożenia oferty wykonawca winien zapoznać się z wszystkimi 

zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. 

4. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

 Biuletyn Zamówień Publicznych  numer ogłoszenia:  

 strona internetowa Zamawiającego – www.lipnicawielka.pl 

 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

Zamawiający: 

Gmina Lipnica Wielka  

 z siedzibą w:  34-483 Lipnica Wielka 518 

Strona www: www.lipnicawielka.pl , e-mail: przetargi@lipnicawielka.pl 

Godziny urzędowania: Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.30 

Telefon (18) 26-34-595, fax (18) 26-34-597 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie całej masy odpadów zebranych 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady 

położonych na terenie Gminy Lipnica Wielka. 

3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dotyczy nieruchomości, na których 

powstają  odpady komunalne, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczanie 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie 

z odrębnymi przepisami.  

4. Wykonawca będzie dokonywał przez cały okres obowiązywania umowy odbioru odpadów 

komunalnych zmieszanych z pojemników i worków oraz odbioru zebranych selektywnie 

odpadów komunalnych  w workach lub pojemnikach na terenie gminy Lipnica Wielka.  

5. Zamówienie obejmuje także: 



1. jednorazową dostawę pojemników na odpady zmieszane (niesegregowane) oraz dostawę 

stosownie do prowadzonej zbiórki worków na odpady zabrane selektywnie do wszystkich 

odbiorców zadeklarowanych i wskazanych przez Zamawiającego; 

2. Wyposażenie i obsługę dwóch punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 

wywóz odpadów z tych punktów stosownie do potrzeb; 

3.  zbiórkę w formie objazdowej i wywóz w terminie obowiązywania umowy, mebli i odpadów 

wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon,  odpadów 

budowlanych. 

 6. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 Opis przedmiotu 

zamówienia stanowiący integralną część siwz.                                                                                        

7. Wszystkie wskazane w dokumentacji siwz znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy 

rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „równoważny”.  

8. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w 

art.29 ust.4 ustawy. 

9. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:  

 - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie realizacji zamówienia dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu. Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie 

realizacji zamówienia norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego poniesie Wykonawca.  

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody poniesione w trakcie 

wykonywania przez Wykonawcę lub podwykonawcę czynności związanych z realizacją 

zamówienia, w szczególności będące następstwem działania Wykonawcy lub podwykonawcy 

rażącego niedbalstwa, czy też braku należytej staranności.  

- Ponadto  Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty, 

b) sprawdzenia i zweryfikowania dostarczonych materiałów oraz niezwłocznego poinformowania 

Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach, Zamawiający nie będzie uwzględniał 

żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia po upływie terminu na wniesienia odwołania. 

10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym  przez 

Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. Dokładny opis zamówienia w załączniku nr 6 do siwz „Opis 

przedmiotu zamówienia” 

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV) 
 
90500000-2 Usługi związane z odpadami  
90511000-2 Usługi wywozu odpadów  
90512000-9 Usługi transportu odpadów 
90511200-4 – Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 



90513100-7 – Usługi wywozu pochodzących z gospodarstw domowych  
90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów 
90533000-2 – Usługi gospodarki odpadami 
90511300-5 – Usługi zbierania śmieci 
34.92.84.80-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci 
 
 
Rozdział 3.  Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie powinno być wykonane w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r.  

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków 

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

udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

dotyczące: 

1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia powyższego warunku: 

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowych wymagań. Wykonawca w celu 

potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący uprawnień przedkłada podpisane oświadczenie o 

spełnianiu warunków w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ)  

1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.  

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowych wymagań. Wykonawca w celu 

potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący uprawnień przedkłada podpisane oświadczenie o 

spełnianiu warunków w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ)  

1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia 

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowych wymagań. Wykonawca w celu 

potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący uprawnień przedkłada podpisane oświadczenie o 

spełnianiu warunków w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ)  

1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.   

  Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowych wymagań. Wykonawca w celu 

potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący uprawnień przedkłada podpisane oświadczenie o 

spełnianiu warunków w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).                                                              

2. 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 wykonaniu zamówienia.  



3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2, odpowiada 

solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.   

4. Wykonawca może występować tylko w jednej Ofercie, czy to indywidualnie czy też jako 

Partner Konsorcjum w odniesieniu do tego samego zamówienia.                                    

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w ust.1 

muszą spełniać łącznie.                                                                                                                      

6. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.  

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – 

nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych 

przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych 

dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w niniejszym rozdziale.                                                                                             

Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków                   
w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców 

 
1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa 

następujące dokumenty: 

1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie 

publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wypełnione i podpisane 

odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy – załącznik nr 2 do 

SIWZ. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia z art. 24 ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa 

następujące dokumenty: 

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo  

zamówień publicznych - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do  

reprezentowania Wykonawcy – załącznik nr 3 do SIWZ. 

b) 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 ustawy, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, Wykonawca składa: 

a) informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór załącznik nr 4)  lub  



b) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz,, U, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) - 

wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.  

4. /jeżeli dotyczy/ pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu, z którego 

wynika zakres reprezentacji, podpisane przez uprawnione osoby. ) Przedmiotowe 

pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w oryginale lub kserokopii potwierdzonej 

notarialnie. 

5. /jeżeli dotyczy/ pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

6. Wypełniony i podpisany Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ. 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

– w Rozdziale 5 pkt.2 lit. b), powyżej, 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; 

8. Dokumenty, o którym mowa w pkt. 8  powinny być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert; 

9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 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 zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. 

Przepis pkt. 9 stosuje się odpowiednio. 

10. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia – oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt.  2 i 3 każdy Wykonawca składa 

oddzielenie, pozostałe dokumenty są składane wspólnie. 

11. Spółka cywilna jest kwalifikowana jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia.  

12. Nie dostarczenie któregokolwiek z wymaganych w niniejszym rozdziale dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spowoduje wykluczenie 

Wykonawcy oraz odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. 

  Rozdział 6. Informacja nt. możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.  

1.W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany 

jest do wskazania w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do siwz tej części 

zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego 



oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału 

podwykonawcy. 

2.W przypadku zawarcia umowy, o której mowa powyżej Wykonawca zobowiązuje się w 

terminie 3 dni licząc od daty jej podpisania, przekazać Zamawiającemu umowę regulującą 

współpracę Wykonawcy z Podwykonawcą – oryginał lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy lub kserokopię z podpisem 

notarialnie poświadczonym. 

3.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy udziale 

Podwykonawcy. 

Rozdział 7. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia muszą ustano-

wić pełnomocnika. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do: 

1) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 

2) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 

 

Rozdział 8. Postanowienia dotyczące wymaganych na podstawie art. 25 i art. 26 ustawy 

dokumentów. 

1. Postanowienia dotyczące dokumentów składanych na podstawie art.25 i 26 ustawy:  

1) Załączane do oferty dokumenty są składane w formie pisemnej w oryginale lub kopii po-

świadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do 

podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, z zastrzeżeniem pkt.4. W przypadku 

składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu.  

2) Jeżeli dokument składany w formie kopii składa się z więcej niż 1 strony, każda z zapisanych 

stron musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem.  

3) W przypadku, o którym mowa w rozdziale X ust.2, zobowiązanie podmiotu trzeciego musi być 

złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.  



4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych 

w rozdziale 4  kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 

poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.  

5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym w sposób określony w pkt.4.  

2. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości.  

3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.  

Rozdział 9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej 
do porozumiewania się z Wykonawcami. 

  

1.Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2.Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

3.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub 

drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

4. Powyższe zasady porozumiewania się nie będą miały zastosowania do dokumentów, 

oświadczeń lub pełnomocnictw składanych w odpowiedzi na wezwanie dokonane przez 

Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy pzp., ze względu na konieczność zachowania formy 

tychże oświadczeń lub dokumentów, przewidzianej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. poz.231) lub 

przepisów kodeksu cywilnego – w przypadku pełnomocnictwa. 

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

uzna, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej 

podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 

Wykonawcy z treścią pisma po wydrukowaniu przez Zamawiającego komunikatu nadania faksu 

lub wydrukowaniu komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji lub 

wydrukowaniu właściwej strony z folderu ,,Elementy wysłane”.  

6. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami są: 



Marzena Polaczek  tel. 18 26 345 95, fax 18 26 345 97, e-mail: przetargi@lipnicawielka.pl   

7. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie 

później niż 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. 

Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którzy 

pobrali od niego specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania 

oraz zamieści je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ www.lipnicawielka.pl  

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana zmiana specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom, 

którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczona na stronie 

internetowej, na której udostępniono SIWZ www.lipnicawielka.pl  

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią integralną specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

10. Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania wykonawców nie 

dopuszcza zadawania pytań drogą telefoniczną oraz nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania 

zadane w tej formie. 

Rozdział 10.  Wymagania dotyczące wadium. 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium.  

a. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia 

wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 

b. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b 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.). 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy 

zamawiającego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Jabłonce  

nr 16 8798 0002 0000 0000 1964 0009.                                                          



Uwaga: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium – przetarg 

nieograniczony oznaczenie sprawy 271.6.2015.  

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 

w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 

przed upływem terminu składania ofert (nie później niż do dnia składania ofert  do godz. 

10:00).  

3. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej - oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w 

kasie Zamawiającego lub dołączyć do oferty (w kopercie oferty, w takim przypadku 

Zamawiający przekażę dokument stanowiący wadium do kasy).  

Gwarancja (poręczenie) musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i na pierwsze żądanie oraz 

nie może być odwołana w czasie jej ważności. Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać 

zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 

określonych w art.46 ust.4a i 5 ustawy.  

11. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą.  

12. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony a 

jego oferta odrzucona. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form 

jego wniesienia) zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 

13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 

14. Z zastrzeżeniem ust.16 pkt.1 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom 

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z 

wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

13. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem rozdziału XXXII ust.7. 

14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie ust.12, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

15. W przypadku wniesienia odwołania przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający, 

nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem 

wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium 

na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie 

wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie do przedłużenia ważności wadium 



albo wniesienia nowego wadium kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako 

najkorzystniejszą. 

16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 

ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub 

nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 ustawy, co 

powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy 

Rozdział 11   Termin związania ofertą 

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

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania 

ofert włącznie. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia 

nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. 

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

terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo odmowy wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą nie powoduje utarty 

wadium.  

6. Zmiana okresu ważności oferty nie daje prawa do zmiany żadnego z dokumentów 

przetargowych a w szczególności ceny oferty. 



Rozdział 9. Opis sposobu przygotowania ofert 

 Opakowanie i adresowanie oferty: 

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

zaadresowanym i opisanym: 

 

Nadawca: 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 
 
Adresat: Urząd Gminy Lipnica Wielka, 34-483 Lipnica Wielka 518 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady                                                 

z terenu  gminy Lipnica Wielka w 2016 roku 
 

OFERTA NA ZNAK SPRAWY: 271.6.2015 
 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 
15.12.2015 r godz. 10:15 

 

2. Na ofertę składa się wypełniony i podpisany formularz oferty (wg Załącznika nr 1). 

3. Wykonawca wraz z ofertą składa: 

1) Pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika. 

Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii. 

2) Wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa w treści siwz, 

potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

4. Przygotowanie oferty: 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

w języku polskim, pismem czytelnym. 

2) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w wersji elektronicznej. 

3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

4) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 

podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, 

zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa w sposób umożliwiający 

identyfikację podpisującego. 

5) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia 

właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 

dokumentach. 

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 

podpisującej ofertę. 



9) Wszystkie wartości w ofercie podane w PLN należy zaokrąglić do dwóch miejsc po 

przecinku, przy czym końcówkę poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówkę 0,5 grosza i 

wyższą zaokrągla się do 1 grosza. 

10) Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane oraz spięte (zszyte) w 

sposób trwały, zapobiegający możliwości samoistnej dekompletacji (bez udziału osób 

trzecich) zawartości oferty oraz zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia. 

11) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji np. 

przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem, złożenie oferty w innym 

miejscu. 

4. Oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1) W przypadku, kiedy ofertę składa wspólnie kilku Wykonawców, oferta tych Wykonawców 

musi spełniać następujące warunki: 

a) oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia lub pełnomocnika,  

b) upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie 

upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców wspólnie – należy załączyć do 

oferty, 

c) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty składane wspólnie, w 

miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum. 

2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.  

5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  

6. Zmiana oferty lub jej wycofanie oferty musi być złożone według takich samych wymagań 

jak składana oferta oraz z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do 

dyspozycji wycofania oferty należy dołączyć dokument, z którego będzie wynikało 

jednoznacznie, że osoba podpisująca dyspozycję wycofania oferty jest upoważniona do 

reprezentowania Wykonawcy. W przypadku wątpliwości, co do właściwie złożonej 

dyspozycji wycofania oferty, Zamawiający otworzy ofertę.  

Rozdział 12. Tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji 

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 

2. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później 

niż w terminie składania ofert: 

1) zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

2) wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 



3. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu, ceny, 

terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie. 

4. Zgodnie z art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (tekst jednolity Dz. U z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.) przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 

poufności. 

5. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być 

umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do powyższych wymagań. 

6. Zamawiający bada skuteczność dokonanego przez Wykonawcę zastrzeżenia informacji 

jako tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

7. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub są 

jawne na podstawie ustawy lub przepisów odrębnych, informacje te będą podlegały 

udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone 

informacje/dane/dokumenty. 

Rozdział 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Gminy Lipnica Wielka 34-483 Lipnica 

Wielka 518 na dziennik podawczy pok. nr 2 w terminie do dnia 15.12.2015 roku, godz. 

10:00 

2) Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka dnia 15.12.2015 roku, godz. 

10:15. 

3) Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem  

w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy 

Lipnica Wielka, 34-483 Lipnica Wielka 518 pok. Nr 10. 

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 

złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia i warunki 

płatności zawartych w ofertach.  

6) Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy 

nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 



7) UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do 

Zamawiającego. 

Rozdział. 14  Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena oferty uwzględnia powinna wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 

słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. 

2. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy z zastrzeżeniem iż za-

stosowana stawka VAT jest stawką obowiązującą na dzień składania ofert. 

3. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 

zamówienia wynikające bezpośrednio z Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego 

złącznik nr 6 i siwz oraz koszty wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia a nie wy-mienionych w dokumentach, których wykonanie jest konieczne dla 

prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności: 

1) koszty odbioru i transportu wszystkich rodzajów odpadów objętych zamówieniem, 

2) koszty związane z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów, 

3) koszty utworzenia i utrzymywania punktów selektywnego odpadów, 

4) koszty ubezpieczenia, 

5) wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

6) Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał w formularzu ofertowym cenę ofertową 

obliczoną na podstawie wzoru: 

Cof  =  Cj1 + Cj2 
a). Cj1- cenę ofertową odbioru i zagospodarowania odpadów od nieruchomości zamieszkałych 

(należy podać cenę za realizację usługi przez okres 12 miesięcy trwania umowy)  

b) Cj2 - cenę ofertową odbioru i zagospodarowania odpadów od nieruchomości niezamieszkałych 

obliczamy następująco: 

Cj2 =(C80*10 tj. zakłada liczba pojemników*12 miesięcy)+(C120*70 tj. zakładana liczba 

pojemników*12miesięcy)+  (C240*15 tj. zakładana liczba pojemników*12miesięcy) +(C1100*38 tj. 

zakładana liczba pojemników *12miesięcy)   

– gdzie: 

C80 - cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów z pojemnika 80 l 

C120 – cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów z pojemnika 120 l 

C240  – cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów z pojemnika 240 l 

C1100 – cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów z pojemnika 1100 l 

7) Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówkę poniżej 0,5 

grosza pomija się, a końcówkę 0,5 grosza i wyższą zaokrągla się do 1 grosza. 



8) Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen. 

9) Cena oferty nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 

10) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w obcych walutach, innych niż PLN. 

11) Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami przez niego określonymi lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w 

szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 

dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w 

zakresie: 

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, kosztów pracy, 

których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia 

za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.); 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

12. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Rozdział. 15 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował niżej wymienionymi 

kryteriami: 

a) kryterium I: cena (koszt) zaproponowana w ofercie przez Wykonawcę, którego oferta 

nie została odrzucona – waga kryterium w całości oceny oferty = 96,00 %. 

b) kryterium II: termin płatności faktur  

W kryterium, o którym mowa w ust.1 pkt.1, niepodlegające odrzuceniu oferty będą oceniane w 

odniesieniu do najniższej ceny spośród niepodlegających odrzuceniu ofert, zgodnie z formułą: 

                             Najniższa cena w danej części spośród nie podlegających odrzuceniu ofert  

Ilość punktów =    _________________________________________________________________    x 96 pkt.  

                                                                  Cena oferty badanej  

3. Ocena punktowa w kryterium cena zostanie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, przy czym końcówka poniżej 0,005 punktu zostanie pominięta, a końcówka 0,005 

punktu i wyższa zostanie zaokrąglona do 0,01 punktu. 



4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług , Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Za-

mawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

5. W kryterium termin płatności faktur, o którym mowa w ust.1 pkt.2, Wykonawca otrzyma 1 

punkt za każde wydłużenie terminu płatności o dodatkowe 5 dni powyżej 10 dni jednak nie dłużej 

niż 30 dni, maksymalnie 4 punkty wg zasady: 

1) termin płatności faktur do 10 dni – 0 punktów; 

2) termin płatności faktur do 15 dni – 1 punkt; 

3) termin płatności faktur do 20 dni – 2 punkty; 

4) termin płatności faktur do 25 dni – 3 punkty; 

5) termin płatności faktur do 30 dni – 4 punkty. 

6. Jeżeli Wykonawca poda termin płatności faktur przez wskazanie dnia innego niż określony w 

ust.6, Zamawiający do oceny ofert przyjmie krótszy z terminów leżących pomiędzy wskazaną 

datą, z zastrzeżeniem ust.8. 

7. Wskazanie terminu płatności krótszego niż 10 dni zostanie uznane jako niezgodne z siwz. 

8. Wynik zostanie obliczony jako suma ilości punktów za poszczególne kryteria: cena oraz termin 

płatności faktur i będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Oferta, która otrzyma 

największą ilość punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, zostanie uznana przez Za-

mawiającego za najkorzystniejszą. 

9. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej 

z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i kryterium termin 

płatności faktur, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w 

sprawie niniejszego zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art.93 ust.1 ustawy. 

10. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 



2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

2. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w art.89 ustawy. 

Rozdział. 16 Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do: 

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

2) przedłożenia: 

a) pełnomocnictwa (w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii), w przypadku 

Wykonawców działających przez pełnomocnika, jeżeli z pełnomocnictwa dołączonego do oferty 

nie wynika umocowanie do podpisania umowy lub nie dołączono go do oferty, gdyż nie było 

wymagane, 

b) aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lipnica Wielka, o którym mowa w 

ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego 

przez Wójta Gminy Lipnica Wielka, 

c) opłaconej polisy a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie związanym z przedmiotem 

zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość udzielanego zamówienia, 

d) umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia – jeśli dotyczy, 

e) umowy Spółki cywilnej – jeśli dotyczy 

Rozdział. 17 Informacja o terminie, po upływie którego zostanie zawarta umowa w sprawie 

zamówienia publicznego 

1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej na warunkach określonych we wzorze umowy, 

który stanowi Załącznik nr 8, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało wysłane za pomocą faksu lub 

drogą elektroniczną do wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu 

albo 10 dni – jeżeli co najmniej jednemu z Wykonawców nie zostało przesłane faksem lub drogą 

elektroniczną lecz w inny sposób, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia może zostać zawarta przed upływem terminu, o 

którym mowa w ust.1, jeżeli w niniejszym postępowaniu: 

1) złożono tylko jedną ofertę, lub 



2) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

3. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 

ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie 

odwoławcze. 

Rozdział. 18 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć 

będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie 

wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Zamawiający nie dopuszcza innej formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy niż 

określona w ust.3 oraz nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia przez potrącania z należności. 

5.  Zabezpieczenie wnosi się wyłącznie w polskie walucie (PLN). 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu musi być wniesione przelewem na rachunek 

Zmawiającego:  

Bank Spółdzielczy w Jabłonce Nr 16 8798 0002 0000 0000 1964 0009 z podaniem tytułu: 

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy 271.6.2015. Odbiór                        

i zagospodarowanie odpadów komunalnych”  

przy czym za termin wniesienia zabezpieczenia w formie pieniądza przyjmuje się termin uznania 

na wskazanym rachunku Zamawiającego.   

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenia 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone przez Wykonawcę w innej formie niż 

w pieniądzu musi być złożone u Zamawiającego najpóźniej w terminie podpisania umowy oraz 

musi spełniać następujące warunki: 

1) całość kwoty określonej w ust.2 gwarantującej zgodne z umową wykonanie robót i obejmującej 

okres dłuższy o 30 dni od umownego terminu wykonania umowy; 



2) gwarancja (poręczenie) nie może wyłączać należności z tytułu kar umownych i odsetek, mu-si 

być bezwarunkowa, nieodwołalna, na pierwsze żądanie oraz nie może być odwołana w czasie 

jej ważności. 

9. Całość zabezpieczenia Zamawiający zwraca w terminie do 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

10. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

przechowywane, pomniejszonego o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

11. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w ust.3. 

12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wartości. 

 

Rozdział. 19 Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Warunki umowy. 

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu 

widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 

3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7  do SIWZ. 

4. Postanowienia zawarte we wzorze umowy, o którym mowa w ust.1 nie podlegają negocjacjom. 

3. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy, o którym mowa w ust.3 stosownym oświadczeniem 

zawartym w treści formularza oferty. 

Rozdział. 20 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w 

 toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują 

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na prowadzoną przez Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiające-

go podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Za-

mawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 



1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty Odwołującego. 

5. Odwołanie powinno: 

1) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się nie-

zgodność z przepisami ustawy, 

2) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

3) określać żądanie, 

4) wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

7. 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 drogą elektroniczną na adres przetargi@lipnicawielka.pl  lub faksem, na nr faksu 18 

26 345 97. 

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje 

odwołanie na podstawie ust.4. 

9. 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. 

10. Na czynności, o których mowa w ust. 9 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust.4. 

11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiające-go stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu 

lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

12. W niniejszym postępowaniu odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także 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. 

13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust.11 i 12 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. 



14. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wy-

borze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia, 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

15. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 

kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest 

zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając 

Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

16. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 

Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

17. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na 

korzyść jednej ze stron. 

18. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli 

zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. 

Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu 

niejawnym. Na po-stanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 

19. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z 

czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia 

sprzeciwu, o którym mowa w ust.24, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po 

stronie Zamawiającego. 

20. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust.15 nie mogą następnie korzystać ze 

środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem 

Izby lub sądu albo na podstawie ust.23 i 24. 

21. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 

1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa 

nie stanowi inaczej. 



22. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na 

piśmie lub ustnie do protokołu. 

23. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w 

od-wołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron 

oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie 

Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie 

przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza 

lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem 

zawartym w odwołaniu. 

24. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie 

Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych 

w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a Zamawiający wykonu-je, 

powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem 

zawartym w odwołaniu. 

25. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie 

Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w 

odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie. 

26. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu. 

27. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 1 

1) nie zawiera braków formalnych, 

2) uiszczono wpis. 

28. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego 

uiszczenia dołącza się do odwołania. 

29. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków 

formalnych, w szczególności, o których mowa w ust. 3, niezłożenia pełnomocnictwa lub nie-

uiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do po-

prawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od 

dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie 

stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę. 

30. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku 

Krajowa Izba Odwoławcza umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed 

otwarciem rozprawy, Odwołującemu zwraca się 90 % wpisu. 

31. Odwołanie zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem 

odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

32. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Krajowej 

Izby Odwoławczej. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli 



zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich 

samych czynności Zamawiającego. 

33. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

34. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 

działu VII rozdziału 3 ustawy nie stanowią inaczej. 

35. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Za-

mawiającego. 

36. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 

placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

37. Szczegółowe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się z dziale VI 

ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

Rozdział. 19  Inne postanowienia 

1.1. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich 

(PLN).  

2. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził 

dialogu technicznego.  

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej.  

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 

i 7 ustawy.  

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.  

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

10. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 

 

Rozdział. 20  Załączniki do SIWZ 

Załącznik Nr 1 Formularz oferty 

Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 

Załącznik Nr 4 Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik Nr 5 Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej 



Załącznik Nr 6 Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik Nr 7 Wzór umowy  

Załącznik Nr 8 Uchwała Rady Gminy Lipnica Wielka w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Lipnica Wielka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 

     ……………………………….. 
       (pieczęć Wykonawcy)                                                (data) 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Nazwa i adres Wykonawcy 
/wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, winni wskazać wszystkich członków 

konsorcjum/ 
 

………………………………………………………………………………………………… 
Telefon …………………Faks ………………… 
NIP…………………….Regon ………………….. 
http: ……………………..        e-mail …………………………. 
 
1. W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn.: „Odbiór                       
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
i niezamieszkałych na których powstają odpady z terenu  gminy Lipnica Wielka w 2016 
roku” 
Zobowiązujemy się wykonać całość zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia za cenę:  

 

CENA OFERTY BRUTTO (Cj1 + Cj2) 
……………………………………………………………………………….. zł. 
 
Słownie: 
……………………………………………………………………….........................
……………………………………………………………………………………….

 

 
Cena netto za całość zamówienia wynosi:  ………………………………………….. 
Podatek VAT wynosi: ………………………………………………………………. 
Obliczenia:  
a). Cj1- cenę ofertową odbioru i zagospodarowania odpadów od nieruchomości zamieszkałych 
(należy podać cenę za realizację usługi przez okres 12 miesięcy trwania umowy) ……….. zł 
netto, ……………… zł brutto słownie:  
b). Cj2 - cenę ofertową odbioru i zagospodarowania odpadów od nieruchomości 
niezamieszkałych obliczamy następująco: 
Cj2=(C80*10 tj. zakłada liczba pojemników*12 miesięcy)+(C120*70 tj. zakładana liczba 
pojemników*12miesięcy)+  (C240*15 tj. zakładana liczba pojemników*12miesięcy) +(C1100*38 tj. 
zakładana liczba pojemników *12miesięcy)  gdzie: …….. zł netto, …… zł brutto 
………………  słownie:  
Gdzie: 
C80 – cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów z pojemnika 80 l….. zł netto, …… zł 
brutto ………………  słownie: ……………………………………………………… 
C120  – cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów z pojemnika 120 l….. zł netto, …… zł 
brutto ……………….. słownie: …………………………………………………….. 
C240 – cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów z pojemnika 1100 l….. zł netto, …… zł 
brutto słownie: …………………………………………………………………….…. 
C1100 – cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów z pojemnika 1100 l….. zł netto, …… zł 
brutto słownie:  



 
 Termin płatności faktur - ……….. dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.  
 Zobowiązujemy się wykonać całość zamówienia w terminie od 1 stycznia 2016 r.               

do 31 grudnia 2016 r. 
 Uważamy się za zawiązanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.  
5. Zakres prac objętych przedmiotowym zamówieniem będzie wykonany zgodnie  
z specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 
6. Oświadczamy, że wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia.  
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową, w tym specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia wraz z projektem umowy, i nie wnosimy do niej zastrzeżeń 
oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 
oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 
8. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 
zapoznaliśmy się z terenem i miejscem świadczenia usług. 

9. Wadium zostało wniesione w formie …………………. 
10.Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia umowy                       
w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w formie …………………. 
11.Nazwa i numer konta bankowego/na który należy zwrócić wadium i zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy/ …………………………. 
12. Oświadczamy, że niżej wymienioną część zamówienia zrealizujemy przy udziale 

podwykonawców: 
 
 zakres 

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

13. Informacja czy wybór niniejszej oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego ze wskazaniem nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazaniem ich 

wartość bez kwoty podatku (jeśli dotyczy)* 

………………………………………………………………………………………………….. 
14. Wykaz dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wraz z uzasadnieniem ich zastrzeżenia (jeżeli 
dotyczy)*: 
……………………………………………………………………………………………… 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 
                                                            
…………………………………….................................................................. 

 
     data i podpis osób/y upoważnionej/nych  do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.  

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady                                              

z terenu  gminy Lipnica Wielka w 2016 roku 
 

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, spełnia niżej wymienione warunki 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i 

niezamieszkałych na których powstają odpady z terenu  gminy Lipnica Wielka w 2016 roku 

dotyczące:  

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

prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia,  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty 
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w niniejszym oświadczeniu.  
 
 
 
 
 
.........……………………….  
(data)  

..........……………………… 
(podpis Wykonawcy )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dane Wykonawcy 



Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady  
z terenu  gminy Lipnica Wielka w 2016 roku 

 
 
 
Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, nie podlega wykluczeniu na 

podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.907 ze zm.) z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których 

powstają odpady z terenu  gminy Lipnica Wielka w 2016 roku 

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty 

potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w niniejszym oświadczeniu.  

 

 

 

 

..........……………………….  

(data)  

……………………………………………  

(podpis Wykonawcy )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Dane Wykonawcy 



 

Załącznik Nr 4 do SIWZ 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
INFORMACJA 

O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady  
z terenu  gminy Lipnica Wielka w 2016 roku 

 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i 

niezamieszkałych na których powstają odpady z terenu  gminy Lipnica Wielka w 2016 roku. 

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie należy do żadnej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz.184 ze zm.).  

 

 

 

 

..........……………………….  

(data)  

....……………………………………………  

       (podpis Wykonawcy ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Dane Wykonawcy 



Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
LISTA PODMIOTÓW 

NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPU KAPITAŁOWEJ 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady  
z terenu  gminy Lipnica Wielka w 2016 roku 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady z terenu  gminy Lipnica 

Wielka w 2016 roku 

oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję, należy do grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz.184 ze zm.).  

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty 
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w niniejszym oświadczeniu.  
 
 
 
..........…………..…………………….  

(data)  
 
 

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

(podpis Wykonawcy ) 

 
 
 
 

Dane Wykonawcy 


