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Rozdział 1.
Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca,
w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 2164), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
1) Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 27010-2016 z dnia 08.02.2016r..
2) strona internetowa Zamawiającego – www.bip.ceglow.pl
3) tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Rozdział 2.

Opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):
90.00.00.00-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/ sprzątania i
usług ekologicznych
90.50.00.00-2 Usługi związane z odpadami komunalnymi
90.51.20.00-9 Usługi transportu odpadów
90.51.31.00-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90.51.40.00-3 Usługi recyklingu odpadów
90.53.30.00-2 Usługi gospodarki odpadami
1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie
zamówienia odpadów komunalnych z terenu Gminy Cegłów z zamieszkałych nieruchomości, z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne, z gminnych jednostek organizacyjnych i budynków podległych gminie, z koszy ulicznych oraz przystanków autobusowych, parkingu, targowiska, PSZOK (punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych), w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami :
1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015r.,
poz. 2164);
2) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.
Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.)
3) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U z 2013 r., poz. 122)
4) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).
5) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r. poz. 645)
6) Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w
sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na
lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami (Dz. Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2012r. poz. 7849 ze zm.)
7) Powszechnie obowiązującymi przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie
ustaw wskazanych powyżej.
8) Uchwałą Nr XVI/115/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 listopada 2015r.w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cegłów,
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9) Uchwałą Nr XVI/120/15 rady Gminy Cegłów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Usługa odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Cegłów, obejmuje:
1) odbieranie wszystkich odpadów komunalnych z terenu Gminy Cegłów z zamieszkałych nieruchomości, z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne, z gminnych jednostek organizacyjnych i budynków podległych gminie, z
koszy ulicznych oraz przystanków autobusowych, parkingu, targowiska, PSZOK
(punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Cegłowie przy ulicy Dobrzyckiego 37). Uwaga: Odpady na PSZOK przyjmowane są przez pracownika
Urzędu Gminy Cegłów)
2) selektywne odbieranie odpadów komunalnych (zgodnie z obowiązującym w czasie
trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy) następujących frakcji odpadów:
a) szkło,
b) papier, tektura (makulatura, karton)
c) metale,
d) tworzywa sztuczne,
e) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone,
f) opakowania wielomateriałowe,
g) przeterminowane leki i chemikalia,
h) zużyte baterie i akumulatory,
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
k) odpady budowlane i rozbiórkowe (nie dotyczy odpadów zawierających azbest)
l) zużyte opony,
m) zmieszane odpady pozostałe po segregacji.
n) tekstylia,
o) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
p) odpady budowlane i rozbiórkowe,
q) szkło,
r) zimne popioły,
s) styropiany budowlane i opakowaniowe
3) odbiór ww. odpadów komunalnych z pojemników lub w workach na odpady komunalne, transport odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, w
której nastąpi zagospodarowanie odpadów.
4) Wykonawca udostępnia pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów w sposób selektywny, które będzie przekazywał nieodpłatnie mieszkańcom gminy w ilościach w
pełni zabezpieczających potrzeby. Dla rodzinnych ogrodów działkowych „Czarny
Staw” i „POLANA” min. po trzy kontenery KP7 (w których odpady będą gromadzone
i odbierane), do zbiórki odpadów gromadzonych selektywnie oraz na odpady zmieszane.
3. Liczba mieszkańców 6 125 osoby. Poza tym około 200 nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku w ramach
dwóch rodzinnych ogrodów działkowych w miejscowości Wólka Wiciejowska i ok 85
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne w pozostałych miejscowościach (załącznik nr 8)
4. Kosze uliczne zlokalizowane są na terenie miejscowości Cegłów. Pojemność koszy 3540l. Ilość koszy ulicznych w miejscowości Cegłów 25szt., ilość koszy na przystankach
autobusowych we wszystkich miejscowościach 45szt. Kosze opróżniane są w tym samym terminie w jakim przewidywana jest zbiórka odpadów komunalnych w poszcze-
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gólnych miejscowościach. W przypadku ich zapełnienia przed terminem zbiórki kosze
opróżniane są przez pracowników Urzędu Gminy.
5. Kolory worków obowiązujące na terenie Gminy Cegłów jakie zobowiązany jest zapewnić
Wykonawca
a) szkło (bezbarwne i kolorowe) - kolor biały, oznakowane napisem SZKŁO
b) papier - kolor niebieski, oznakowane napisem PAPIER
c) tworzywa sztuczne metale, opakowania wielomateriałowe - kolor żółty, oznakowane
napisem METALE/TWORZYWA SZTUCZNE
d) odpady mokre ulegające biodegradacji w tym resztki roślinne, odpady kuchenne - kolor
brązowy oznakowane napisem ODPADY ORGANICZNE
e) pozostałe odpady komunalne – kolor czarny, oznakowane napisem ODPADY KOMUNALNE
f) popiół - kolor czarny, oznakowane napisem POPIÓŁ
6. Obowiązki Wykonawcy:
1) odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Cegłów z zamieszkałych
nieruchomości i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne, z Rodzinnych Ogródków Działkowych, z gminnych jednostek organizacyjnych i budynków podległych gminie, z koszy ulicznych oraz przystanków autobusowych,
parkingu, targowiska, PSZOK (punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).
2) osiągnięcie na obszarze Gminy Cegłów poziomów recyklingu przygotowania do
ponownego użycia frakcji odpadówa. komunalnych obejmujących papier, metale,
tworzywa sztuczne i szkło wyliczanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r. poz. 645) na poziomie co najmniej 20%.
3) w ramach zagospodarowania odpadów podmiot odbierający odpady zobowiązany
jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania do regionalnej lub zastępczej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wpisanej do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza.
4) w przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów, zobowiązany jest do ich przekazywania do instalacji odzysku
i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa
w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
5) selektywne odbieranie odpadów komunalnych (zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy)
6) odbiór ww. odpadów komunalnych z pojemników lub w workach na odpady komunalne, transport odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, w
której nastąpi zagospodarowanie odpadów.
7) odbieranie odpadów, zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez zamawiającego
harmonogramem, w przypadku rodzinnych ogrodów działkowych odbiór odpadów
w terminie trzech dni od powiadomienia przez Zamawiającego;
8) udostępnianie pojemników lub worków do gromadzenia odpadów w sposób selektywny, które będzie przekazywał nieodpłatnie mieszkańcom gminy w ilościach w
pełni zabezpieczających potrzeby właścicieli nieruchomości.
9) dostarczenie pojemników do wyposażenia punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych organizowanego na ul Dobrzyckiego 37 w Cegłowie. Ilość pojemników (min. 5 kontenerów KP7 oraz dodatkowo innych typów umożliwiających prawidłową segregację odpadów) musi zapewniać prowadzenie PSZOK zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na tere-
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nie Gminie Cegłów,
odbieranie z PSZOKu w terminie trzech dni od powiadomienia przez Zamawiającego, odpadów komunalnych oraz tekstyliów, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, styropianu budowlanego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów niebezpiecznych powstających na nieruchomościach, na których na których zamieszkują mieszkańcy, w szczególności: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące,
substancje do wywabiania plam i opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach,
pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony
roślin oraz opakowania po nich, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające
rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki, baterie i akumulatory, opony, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje, papy i produktów ropopochodnych.
Wykonawca na powyższe produkty zapewni oznakowane pojemniki.
odbieranie odpadów budowlanych i rozbiórkowych na indywidualne zamówienia
składane przez właścicieli nieruchomości na ich koszt,
dostarczanie i odbieranie pojemników oraz ich oznakowanie, jak również zawieranie umów użyczenia pojemników w imieniu zamawiającego. Umowy użyczenia należy dostarczyć do zamawiającego 14 dni od daty jej podpisania.
odbierania odpadów selektywnych i odpadów zmieszanych w sposób uniemożliwiający zmieszanie poszczególnych rodzajów odpadów.
Sprawdzenie, każdego miesiąca, losowo nie mniej niż 5 na 100 gospodarstw domowych, worków na odpady selektywne pod kątem rzetelności segregacji odpadów
przez mieszkańców. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wszystkich odpadów
zmieszanych oraz selektywnie zebranych. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej
segregacji Wykonawca przyjmuje te odpady, jako zmieszane. Przed zakwalifikowaniem odpadów selektywnych do zmieszanych w wypadku niedopełnienia przez
właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, Wykonawca sporządza na tę okoliczność dokumentację (protokół,
dokumentację fotograficzną min. 3 zdjęcia) i przekazuje Zamawiającemu. Uchylanie się od obowiązku zgłaszania Zamawiającemu informacji dotyczącej zaistniałych
nieprawidłowości w sposobie segregacji odpadów będzie stanowić naruszenie postanowień umowy.
przekazywania Zamawiającemu przez cały okres trwania Umowy w formie papierowej i elektronicznej, wymaganych prawem, na drukach obowiązujących w trakcie
trwania umowy, sprawozdań okresowych (kwartalnych i rocznych),
bieżące prowadzenia kart ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
przekazywania Zamawiającemu wraz z fakturą za wykonaną usługę comiesięcznych
raportów z systemu GPS zamontowanych w pojazdach przeznaczonym do zbierania
odpadów dokumentującego przebieg pracy pojazdu na terenie Gminy Cegłów,
przekazywanie Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej (wraz z fakturą
VAT) comiesięcznych raportów zawierających informację o:
a) nieruchomościach od których zostały odebrane odpady komunalne,
b) nieruchomościach na których zbierane są odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem,
c) ilości odebranych odpadów zmieszanych,
d) ilości odebranych odpadów szkła,
e) ilości odebranych odpadów papieru,
f) ilości odebranych odpadów metali,
g) ilości odebranych odpadów opakowań wielomateriałowych,
h) ilości odebranych odpadów tworzyw sztucznych, ilości odebranych odpadów
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, zużytych opon,
i) ilości odebranych odpadów zielonych,
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j) ilości odebranych przeterminowanych leków,
k) ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
l) sposobach zagospodarowania odpadów zmieszanych i odpadach ulegających biodegradacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
m) ilość odpadów odebranych z PSZOK, gminnych jednostek organizacyjnych, budynków podległych gminie, koszy ulicznych i przystanków autobusowych.
19) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, w
czasie prowadzenia usługi, jak i za wszelkie szkody powstałe w związku
z prowadzonymi pracami;
20) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami;
21) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to
szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
22) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub
inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmować, co najmniej :
a) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej
w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,
b) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej
z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od
zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis
ubezpieczeniowych;
23) dostosowanie do rodzaju odbieranych odpadów oraz terenu, z którego będą one
odbierane wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady;
24) zapewnienie doświadczonych i wykwalifikowanych osób zdolnych do prowadzenia
wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
25) wydrukowanie i przekazanie, właścicielom nieruchomości, w terminie 14 dni od
podpisania umowy, kalendarzy z terminami zbiórek odpadów obejmujący okres
od dnia 1 kwietnia 2016r. do dnia 31 grudnia 2017r.;
26) przeprowadzenie w sołectwach i szkołach, kampanii edukacyjnej dotyczącej segregacji odpadów połączonych z konkursami ekologicznymi. (minimum raz na
kwartał)
7. Zamawiający nie dopuszcza odbierania odpadów komunalnych zleconych przez Zamawiającego wspólnie z innych gmin.
8. Zamawiający nie dopuszcza odbioru odpadów w niedziele oraz dni ustawowo wolne od
pracy.
9. Zamawiający dopuszcza odbieranie, w wyjątkowych sytuacjach, na zgłoszenie Zamawiającego, odpadów poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich
odbioru, a zagraża to bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców.
10. Wynagrodzenie płatne będzie (za miesiące kwiecień – październik 2016r. i styczeń – październik 2017r.), miesięcznie na podstawie przedłożonej faktury do której obowiązkowo Wykonawca dołącza comiesięczny raport. Za miesiące listopad i grudzień w roku 2016 i 2017
wynagrodzenie zostanie wypłacone po złożeniu Zamawiającemu rocznego sprawozdania i
udokumentowaniu osiągnięcia zadeklarowanego poziomu recyklingu.

IZP.272.1.2016

Odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie od dnia 1 kwietnia 2016r. do dnia
31.12.2017r.

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi:
a) zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydane na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wydane
w zakresie co najmniej następujących odpadów: 15 01 01, 15 01 02,15 01 03,
15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 23,
20 01 35, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 03 01, 20 03 07, 20 03 99;
b) jest wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów w Gminie Cegłów,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować
zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
usług odbioru odpadów komunalnych wykonanych lub wykonywanych w
sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o masie łącznej minimum –
500 Mg rocznie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu 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 przedmiotowego zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
Potencjał techniczny
Za spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający uzna jeżeli Wykonawca będzie dysponował:
- dwoma samochodami przystosowanymi do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji w workach, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
opon samochodowych itp.
- samochodami specjalistycznymi przystosowanymi do opróżniania pojemników o
pojemności kontenerów KP 7,
o konstrukcji zabezpieczającej przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych
odpadów oraz minimalizującej oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Baza pojazdów nie może być zlokalizowana w odległości większej niż 60km od
Gminy Cegłów.
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Pojazdy powinni być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie
pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i
odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz w czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów, umożliwiające weryfikację danych.
Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami, tj. osobami niezbędnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania
powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu złożonego wraz z ofertą.
4) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku dotyczącego posiadania doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy P.z.p., polega
na doświadczeniu oraz potencjale technicznym innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., wymaga się wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ppkt. 2) i 3) dotyczącej tych
podmiotów. Przedkładane przez Wykonawcę kopie dokumentów dotyczące każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem
przez te podmioty. W sytuacji, gdy Wykonawca nie spełnia samodzielnie warunków udziału w postępowaniu i jednocześnie nie udowodni dysponowania odpowiednim zasobem podmiotów trzecich, będzie podlegał wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisu art. 24 ust. 2
pkt. 4 ustawy Pzp.
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50
000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy), oraz że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (posiada opłaconą polisę) w zakresie działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 200 000,00 złotych (słownie:
dwieście tysięcy)
Wykonawca może polegać na 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 (w formie oryginału) tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.
2. Ocena potwierdzenia czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału,
zawartych w ppkt. od 1) do 3) i 5) nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych
przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale V
pkt. 2 SIWZ. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że Wykonawca spełnia
warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób
potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z
postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
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3. Jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o których
mowa w ust. 1, polegając na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru
prawnego łączącego go z nim stosunków, a nie udowodni, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi na czas realizacji części zamówienia, Zamawiający wykluczy
Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawarta
w art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i
doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp zobowiązany będzie wykazać w jakim charakterze podmiot ten będzie brał udział
w realizacji zamówienia.
4. udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu
niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p. Ocena
spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie załączonych do oferty przez
Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale V pkt. 5 SIWZ. Nie
wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia braku podstaw niespełnienia
warunku z art. 24 ust. 1, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na mocy
art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 2 pkt. 4, po wyczerpaniu czynności wezwania do
uzupełnienia dokumentów.
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust.
4 ustawy.
6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą dokumenty zawierające błędy lub
którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba,
że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub
dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym
upłynął termin składania ofert i muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych
dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców
1. Sporządzony przez Wykonawcę FORMULARZ OFERTOWY wg wzoru stanowiącego
załącznik do SIWZ.
2. W celu potwierdzenia, spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p., których opis sposobu spełnienia określony został przez
Zamawiającego w rozdziale IV SIWZ Zamawiający żąda następujących oświadczeń i
dokumentów:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Wzór oświadczenia
stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
2) zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów
wydane na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wydane w zakresie
co najmniej następujących odpadów: 15 01 01, 15 01 02,15 01 03, 15 01 04, 15 01
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05, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 23, 20 01 35*, 20 01
36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 03 01, 20 03 07, 20 03 99; b) wpis do Rejestru
Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów w Gminie Cegłów,
3) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług odbioru odpadów komunalnych, w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania - Wzór wykazu Załącznik nr 5 do SWIZ.
4) dokumenty potwierdzające, że usługi o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2) zostały wykonane lub są wykonywane prawidłowo,
5) wykaz sprzętu wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym sprzętem który
będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz miejsce lokalizacji bazy - Wzór
wykazu Załącznik nr 6 do SWIZ.
6) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
7) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy P.z.p., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy P.z.p., Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia pisemnego
zobowiązania tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z ich przy wykonywaniu przedmiotowego
zamówienia. niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia.
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
pkt. 4 ustawy P.z.p., polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., wymaga się przedłożenia
informacji, o której mowa w pkt. 2 ppkt. 6) niniejszego Rozdziału dotyczącej tych
pomiotów.
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24
ust. 1 ustawy P.z.p. – Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wg Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ,
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwe-
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go organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej
załącznik nr 7 do SIWZ.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zamówienia publicznego.
7. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze
złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru – pełnomocnictwo (a).
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 5 p.pkt. 2),3),4)
składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
9. Dokument o którym mowa w pkt. 8 p.pkt. 1) powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument o którym
mowa w pkt. 8 p.pkt. 2) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
terminem składania ofert.
10. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8. zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed , właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju,
miejsca
zamieszkania odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
11. 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.
12. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
13. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na
maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
14. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski.
15. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz.231).

Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić

Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
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zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału
lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej
Wykonawców.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają
za podpisanie umowy, wykonanie umowy,
3. w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z
pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako Pełnomocnik,
4. przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy
składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę
regulującą współpracę zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego
obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) określenie czasu obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres
obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi,
5. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego:
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie
musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p.
6. sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru,
oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia, itp. – składa każdy z
Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy,
b) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, wykaz robót, oświadczenie
dotyczące wymaganych osób, itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu
wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,
c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę
wspólną powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dotyczą składane dokumenty.
7. wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na
„Wykonawcę” w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8. wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i
mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt. 4 niniejszego rozdziału. Spółka
cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej
reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej zezwalające
każdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest
uprawniony do prowadzenia jej spraw, nie spełniają bowiem wymogu z art. 23 ustawy
P.z.p. Zakłada on, że członków konsorcjum ubiegających się wspólnie o zamówienie
reprezentować może nie każdy z jego uczestników, jak to ma miejsce w przypadku
spółki cywilnej, lecz tylko jeden z nich.
9. w przypadku spółki cywilnej art. 23 ust. 2 ustawy P.z.p. nie będzie miał zastosowania,
jeżeli oferta zostanie podpisana przez wszystkich wspólników.
10. obligatoryjny wymóg zawierania umowy spółki cywilnej nie istnieje, jeżeli
Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są małżonkowie,
którzy prowadzą przedsiębiorstwo stanowiące ich współwłasność łączną. W takim
przypadku Zamawiający nie może także żądać od małżonków zawarcia przez nich
umowy regulującej ich współpracę.

IZP.272.1.2016

Odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów,
a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się
z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:
 pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1
 faksem (nr 25 759 59 40)
 drogą elektroniczną (adresy:) m.gasiorowski@ceglow.pl
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub
elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dot. treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, 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.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosków lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. Treść zapytania i wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej.
7. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający
może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ, Zamawiający przekazuje
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej,
zamieszcza ją także na tej stronie.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
9. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
(postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego), Zamawiający
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
11. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
Wykonawców. Informację powyższą Zamawiający zamieści również na stronie
internetowej.
12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
13. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego
o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:
1) nazwę i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu i faksu, e-mail,
3) znak postępowania – IZP.272.1.2016
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14. SIWZ została opublikowana na stronie: www.ceglow.pl oraz można ją także odebrać w
siedzibie Zamawiającego ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów w pok. nr. 5, w godzinach
urzędowania Zamawiającego.
15. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
Mirosław Gąsiorowski tel. 25 759 59 39, fax 25 759 59 38, e-mail:
m.gasiorowski@ceglow.pl

Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium w wysokości 20 000,00zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).
2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45
ust. 6 ustawy Pzp, tj.:
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. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz
Zamawiającego w przypadku, gdy:
1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie, sporządzonej i zgodnej z SIWZ,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli było
wymagane,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
4) Zamawiający zatrzymuje ponadto wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie
4. Wykonawca wnoszący wadium w formie, która ze względu na obowiązujące przepisy
może zostać wystawiona jako terminowa (np. gwarancja ubezpieczeniowa), jest zobowiązany do niezwłocznego przedłużenia jej ważności – w przypadku, gdy będą tego
wymagały warunki prowadzonej procedury zamówienia
5. Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenia
udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158 z pózn. zm.) należy dołączyć do oferty i umieścić w oddzielnej kopercie opisując ją: Wadium – przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Cegłów.
6. Sposób wniesienia wadium:
a. w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu:
Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego w
Banku BS Mrozy o/Cegłów 46 9227 0004 0000 1238 2000 0510 z dopiskiem: Wadium w przetargu nieograniczonym na Odbiór i zagospodarowanie odpadów z
terenu Gminy Cegłów. Dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzony przez
bank odcinek polecenia dokonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego,
przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium środki powinny znaleźć
się na rachunku bankowym Zamawiającego. Kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu należy dołączyć do oferty
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b. w przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego:
Wykonawca powinien przedłożyć pismo będące poręczeniem banku, wystawione
przez poręczyciela, zawierające informację o udzieleniu poręczenia na kwoty
wymienione w pkt. 1 stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego
w przetargu nieograniczonym na Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Cegłów, ważne przez okres związania ofertą określony w niniejszej
SIWZ oraz zobowiązanie poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium
na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 3
c. w przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej:
Wykonawca powinien przedłożyć pismo będące poręczeniem spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej wystawione przez poręczyciela, zawierające
informację o udzieleniu poręczenia na kwoty wymienione w pkt. 1, stanowiące
zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu nieograniczonym
na Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Cegłów, ważne
przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie
poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie
Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 3
d. w przypadku wniesienia wadium w gwarancjach bankowych:
Wykonawca powinien przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez bank,
zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe, obowiązującą przez
okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ na kwoty wymienione w pkt.
1, zawierającą informację, iż udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie wadium
na rzecz Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Cegłów, oraz zobowiązanie gwaranta do
bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w
przypadkach określonych w pkt 3
e. w przypadku wniesienia wadium w gwarancjach ubezpieczeniowych:
Wykonawca powinien przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez firmę ubezpieczeniową obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w niniejszej
SIWZ, na kwotę wymienioną w pkt. 1, zawierającą informację, iż udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Cegłów, oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na
pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 3
f. W przypadku wniesienia wadium w postaci poręczenia udzielanego przez podmioty,
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:
Wykonawca powinien przedłożyć pismo będące poręczeniem wskazanych
podmiotów, wystawione przez poręczyciela, zawierające informację o udzieleniu
poręczenia na kwotę wymienioną w pkt 1, stanowiące zabezpieczenie wadium na
rzecz Zamawiającego, w przetargu nieograniczonym na Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Cegłów, oraz zobowiązanie gwaranta do
bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w
przypadkach określonych w pkt 3
7. Warunki zwrotu wadium wniesionego przez Wykonawców:
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46
ust. 4a ustawy
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicz-
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nego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego
wniesienia żądano
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert
4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
Dyspozycje w zakresie zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu dla Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający przekaże do realizacji niezwłocznie, licząc
od daty podpisania przez Wykonawcę umowy
UWAGA!
Zamawiający zwraca się z prośbą o dołączenie do oferty informacji o formie zwrotu
wadium:
1. w przypadku wadium wpłaconego w pieniądzu należy podać numer rachunku bankowego, na który należy przelać kwotę wadium
2. w przypadku wadium wniesionego: w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz 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 – należy zaznaczyć „osobisty odbiór” lub podać sposób przekazania Wykonawcy wymienionego dokumentu.

Rozdział 9. 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. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza
bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert
1. 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 Cegłów
ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów
OFERTA NA
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Cegłów.
ZNAK SPRAWY: IZP.272.1.2016
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
17/02/2016 r. godz. 10:30
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2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w
obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze
przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę
podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z
dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.
Tajemnica przedsiębiorstwa:
3. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być
oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.
Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub
osobno),
4. zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji
spowoduje ich odtajnienie.
5. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań
określonych w niniejszej SIWZ,
3) Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
b) w formie pisemnej.
6. Zaleca się, aby:
1) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do
oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
2) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana
i oznaczona kolejnymi numerami,
3) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
4) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór
stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ).
7. Zmiana / wycofanie oferty:
5) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania
ofert zmienić lub wycofać ofertę,
6) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić
Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
7) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio
„ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
8) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika
prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
8. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie
Wykonawcy.

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4, 05-319
Cegłów, pokój nr 1, w terminie do dnia 17/02/2016 roku, godz. 10:00
2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4, pok. sala konferencyjna, dnia 17/02/2016 roku, godz. 10:30
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3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4, w Sali konferencyjnej
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, warunków gwarancji 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 12. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca określi cenę oferty w formie miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego,
podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc
po przecinku).
2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu
cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia wynikające z zapisów umowy, jak również w niej nie ujęte, a bez których
nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty
uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących odbioru,
transportu i dostarczenie do instalacji odpadów. Wykonawca musi przewidzieć
wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.
3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 13.

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

1. Kryterium „Cena” – max 80 pkt.
Sposób oceny ofert w kryterium „Cena”
- oferta z najniższą ceną otrzymuje 80 pkt.
cena najniższa
- następna badana oferta = -------------------------- x 80pkt.
cena badana
2. Kryterium „Poziom recyklingu” papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła – max. 20
pkt.
Każdy z oferentów zobowiązany jest zadeklarować minimalny poziom recyklingu –
20%.
Sposób oceny ofert w kryterium „Poziom recyklingu”
Poziom recyklingu 20% - 3 pkt.
Poziom recyklingu 21% - 4 pkt.
Poziom recyklingu 22% - 5 pkt.
Poziom recyklingu 23% - 6 pkt.
Poziom recyklingu 24% - 7 pkt.
Poziom recyklingu 25% - 8 pkt.
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Poziom recyklingu 26% - 9 pkt.
Poziom recyklingu 27% - 10 pkt.
Poziom recyklingu 28% - 11pkt.
Poziom recyklingu 29% - 12 pkt.
Poziom recyklingu 30% - 13 pkt.
Poziom recyklingu 31% - 14 pkt.
Poziom recyklingu 32% - 15 pkt.
Poziom recyklingu 33% - 16 pkt.
Poziom recyklingu 34% - 17 pkt.
Poziom recyklingu 35% - 18 pkt.
Poziom recyklingu 36% - 19 pkt.
Poziom recyklingu 37% i powyżej - 20 pkt.
W przypadku deklarowania poziomu recyklingu poniżej 20% oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca warunków przetargu.

Rozdział 14.

Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób
określony w art. 94 ustawy Pzp.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu
związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze
oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na
zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

Rozdział 15.

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Rozdział 16.

Podwykonawstwo

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w oświadczeniu
Wykonawcy znajdującym się w formularzu ofertowym.
2. W oświadczeniu o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom należy podać
zakres prac przewidzianych do wykonania (bez podawania danych podwykonawców).
Złożenie w/w oświadczenia nie zwalnia Wykonawcy, w przypadku wybrania jego oferty
od obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie części zakresu prac
konkretnemu podwykonawcy.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a który
zadeklarował realizację zamówienia z udziałem podwykonawców, zobowiązany jest
dostarczyć Zamawiającemu wniosek o zgodę dotyczącą podwykonawstwa wraz z
projektem umowy między Wykonawcą i podwykonawcą.
4. Zamawiający pisemnie i niezwłocznie zgłosi ewentualne zastrzeżenia, zaś brak takich
zastrzeżeń w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku jest równoznaczny z wyrażeniem
zgody.

Rozdział 17.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający nie będzie żądać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

Rozdział 18.

Przewidywane zamówienia uzupełniające
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Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. do 10 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju usług. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z dotychczasowym Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Rozdział 19.

Inne informacje

Zamawiający nie przewiduje:
1) składania ofert częściowych i wariantowych,
2) zawarcia umowy ramowej,
3) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
4) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
5) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
6) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia.

Rozdział 20.

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

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale
VI tej ustawy.

Rozdział 21.

Załączniki do SIWZ

1. projekt umowy,
2. formularz oferty,
3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne,
4. oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
5. wykaz usług,
6. wykaz sprzętu
7. lista podmiotów,
8. liczba złożonych deklaracji,
9. wykaz gminnych jednostek organizacyjnych i budynków podległych Gminie,
10. mapa gminy
11. Uchwała Nr XVI/115/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 listopada 2015r.w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cegłów.
12. Uchwała Nr XVI/120/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 14 marca 2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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Załącznik Nr 1
UMOWA NR : 271.25.2015 (projekt)
Zawarta w dniu …………….. w …………………….....................
pomiędzy:
Gminą Cegłów, ul. Kościuszki 4 05-319 Cegłów, REGON 711582635,
NIP 822 215 88 23,
Reprezentowanym/ą przez:
1) Wójta Gminy – Marcina Uchmana
przy kontrasygnacie:
1. Skarbnika Gminy – Mileny Dąbrowskiej
…………………………………..,
Zwanym/ą dalej Zamawiającym,
a
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
REGON ......................................, NIP ...................................,
Reprezentowanym/ą przez:
1. ......................................................................………..,
Zwanym/ą dalej Wykonawcą, w wyniku postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164) została zawarta Umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji świadczenie usług pn.:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cegłów w
sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391), a także zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia
22.10.2012 roku w sprawie Uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
dla Mazowsza na lata 2012- 2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami.
2. Szczegółowy zakres i opis usług będących przedmiotem umowy zawarty jest w Opisie
przedmiotu zamówienia w § 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej
dalej „SIWZ”, która to SIWZ stanowi integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przedłożoną
ofertą, obowiązującymi przepisami w szczególności:
1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 2164);
2) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr
25 poz. 150 t.j. ze zm.);
3) Ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003
r. Nr 153, poz. 1503 t.j. ze zm.);
4) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r., poz. 391 t.j. ze zm.)
5) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz. U z 2013 r., poz. 122)

IZP.272.1.2016

Odbiór i zagospodarowanie odpadów.

6) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).
7) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. Nr 180, poz. 1495 ze .zm.).
8) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r. poz. 645)
9) Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku
w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012- 2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami,
10) Powszechnie obowiązującymi przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie
ustaw wskazanych powyżej.
11) Uchwałą Nr XVI/115/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 listopada 2015r.w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cegłów,
12) Uchwałą Nr XVI/120/15 rady Gminy Cegłów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
§2
Termin wykonania zamówienia
1. Termin wykonywania przedmiotu umowy od dnia 01.04.2016r. do dnia 31.12.2017r.
2. Harmonogram usług zostanie ustalony pisemnie przez Wykonawcę z Zamawiającym w
terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy i stanowić będzie załącznik nr 1do niniejszej umowy
§3
Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Nadzór nad prawidłowością wykonywanych usług z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:
a) Monika Czyżewska tel. ................................................................
2) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane usługi.
§4
Obowiązki Wykonawcy
1. Odbieranie wszystkich odpadów komunalnych z terenu Gminy Cegłów z zamieszkałych nieruchomości i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne, z
Rodzinnych Ogródków Działkowych z gminnych jednostek organizacyjnych i budynków podległych gminie, z koszy ulicznych oraz przystanków autobusowych, parkingu, targowiska, PSZOK (punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w
Cegłowie przy ulicy Dobrzyckiego 37). Uwaga: Odpady na PSZOK przyjmowane są
przez pracownika Urzędu Gminy Cegłów.
2. selektywne odbieranie odpadów komunalnych (zgodnie z obowiązującym w czasie
trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy) następujących frakcji odpadów:
a) szkło,
b) papier, tektura (makulatura, karton)
c) metale,
d) tworzywa sztuczne,
e) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone,
f) opakowania wielomateriałowe,
g) przeterminowane leki i chemikalia,
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h) zużyte baterie i akumulatory,
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
k) odpady budowlane i rozbiórkowe (nie dotyczy odpadów zawierających azbest)
l) zużyte opony,
m) zmieszane odpady pozostałe po segregacji.
n) tekstylia,
o) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
p) odpady budowlane i rozbiórkowe,
q) szkło,
r) zimne popioły,
s) styropiany budowlane i opakowaniowe
3. osiągnięcie na obszarze Gminy Cegłów poziomów recyklingu przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadówa. komunalnych obejmujących papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło wyliczanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z
2012r. poz. 645) na poziomie podanym w formularzu ofertowym, tj. ………%. Wymagany poziom co najmniej 20%
4. w ramach zagospodarowania odpadów podmiot odbierający odpady zobowiązany jest
do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej lub zastępczej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wpisanej do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza.
5. w przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów, zobowiązany jest do ich przekazywania do instalacji odzysku i
unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w
ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
6. odbiór odpadów komunalnych z pojemników lub w workach na odpady komunalne,
transport odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, w której nastąpi zagospodarowanie odpadów.
7. odbieranie odpadów, zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez zamawiającego
harmonogramem, w przypadku rodzinnych ogrodów działkowych odbiór odpadów w
terminie trzech dni od powiadomienia przez Zamawiającego;
8. udostępnianie pojemników lub worków do gromadzenia odpadów w sposób selektywny, które będzie przekazywał nieodpłatnie mieszkańcom gminy w ilościach w pełni
zabezpieczających potrzeby właścicieli nieruchomości.
9. Dostarczenie rodzinnym ogrodom działkowym „Czarny Staw” i „POLANA” min. po trzy
kontenery KP7 (w których odpady będą odbierane), do zbiórki odpadów gromadzonych
selektywnie oraz na odpady zmieszane.
10. dostarczenie pojemników do wyposażenia punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych organizowanego na ul Dobrzyckiego 37 w Cegłowie. Ilość pojemników (min. 5
kontenerów KP7 oraz dodatkowo innych typów umożliwiających prawidłową segregację
odpadów) musi zapewniać prowadzenie PSZOK zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminie Cegłów,
11. odbieranie z PSZOKu w terminie trzech dni od powiadomienia przez Zamawiającego,
odpadów komunalnych oraz tekstyliów, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
zużytych opon, styropianu budowlanego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów niebezpiecznych powstających na nieruchomościach, na których na których zamieszkują mieszkańcy, w szczególności: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz
opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania
plam i opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środ-
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kach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,
lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry,
przełączniki, baterie i akumulatory, opony, zużyte kartridże i tonery, przepracowane
oleje, papy i produktów ropopochodnych. Wykonawca na powyższe produkty zapewni
oznakowane pojemniki.
odbieranie odpadów budowlanych i rozbiórkowych na indywidualne zamówienia składane przez właścicieli nieruchomości na ich koszt,
dostarczanie i odbieranie pojemników oraz ich oznakowanie, jak również zawieranie
umów użyczenia pojemników w imieniu zamawiającego. Umowy użyczenia należy dostarczyć do zamawiającego 14 dni od daty jej podpisania.
odbierania odpadów selektywnych i odpadów zmieszanych w sposób uniemożliwiający zmieszanie poszczególnych rodzajów odpadów.
Sprawdzenie, każdego miesiąca, losowo nie mniej niż 5 na 100 gospodarstw domowych, worków na odpady selektywne pod kątem rzetelności segregacji odpadów przez
mieszkańców. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wszystkich odpadów zmieszanych oraz selektywnie zebranych. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji
Wykonawca przyjmuje te odpady, jako zmieszane. Przed zakwalifikowaniem odpadów selektywnych do zmieszanych w wypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
Wykonawca sporządza na tę okoliczność dokumentację (protokół, dokumentację fotograficzną min. 3 zdjęcia) i przekazuje Zamawiającemu. Uchylanie się od obowiązku
zgłaszania Zamawiającemu informacji dotyczącej zaistniałych nieprawidłowości w sposobie segregacji odpadów będzie stanowić naruszenie postanowień umowy.
przekazywania Zamawiającemu przez cały okres trwania Umowy w formie papierowej
i elektronicznej, wymaganych prawem, na drukach obowiązujących w trakcie trwania
umowy, sprawozdań okresowych (kwartalnych i rocznych),
bieżące prowadzenia kart ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
przekazywania Zamawiającemu wraz z fakturą za wykonaną usługę, comiesięcznych
raportów z systemu GPS zamontowanych w pojazdach przeznaczonym do zbierania odpadów dokumentującego przebieg pracy pojazdu na terenie Gminy Cegłów,
przekazywanie Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej (wraz z fakturą
VAT) comiesięcznych raportów zawierających informację o:
1) nieruchomościach od których zostały odebrane odpady komunalne,
2) nieruchomościach na których zbierane są odpady komunalne w sposób niezgodny
z regulaminem,
3) ilości odebranych odpadów zmieszanych,
4) ilości odebranych odpadów szkła,
5) ilości odebranych odpadów papieru,
6) ilości odebranych odpadów metali,
7) ilości odebranych odpadów opakowań wielomateriałowych,
8) ilości odebranych odpadów tworzyw sztucznych, ilości odebranych odpadów mebli i
innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon,
9) ilości odebranych odpadów zielonych,
10) ilości odebranych przeterminowanych leków,
11) ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
12) sposobach zagospodarowania odpadów zmieszanych i odpadach ulegających
biodegradacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
13) ilość odpadów odebranych z PSZOK, gminnych jednostek organizacyjnych, budynków podległych gminie, koszy ulicznych i przystanków autobusowych.
ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, w czasie prowadzenia usługi, jak i za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzonymi
pracami;
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21. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami;
22. ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
23. posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest
obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmować,
co najmniej :
1) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej
w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,
2) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej
z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od
zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co
najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww.
polis ubezpieczeniowych;
24. dostosowanie do rodzaju odbieranych odpadów oraz terenu, z którego będą one odbierane wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady;
25. zapewnienie doświadczonych i wykwalifikowanych osób zdolnych do prowadzenia
wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
26. wydrukowanie i przekazanie, właścicielom nieruchomości, w terminie 14 dni od podpisania umowy, kalendarzy z terminami zbiórek odpadów obejmujący okres od dnia 1
kwietnia 2016r. do dnia 31 grudnia 2017r.;
27. przeprowadzenie w sołectwach i szkołach, kampanii edukacyjnej dotyczącej segregacji odpadów połączonych z konkursami ekologicznymi. (minimum raz na kwartał)
28. nie odbieranie odpadów komunalnych zleconych przez Zamawiającego wspólnie z
innych gmin.
29. nie odbieranie odpadów w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. (Zamawiający
dopuszcza odbieranie, w wyjątkowych sytuacjach, na zgłoszenie Zamawiającego,
odpadów poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a
zagraża to bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców).
§5
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe brutto …............................. złotych (słownie złotych: .....................................................................................................................).
Wynagrodzenie obejmuje należny ........% podatek VAT, w kwocie ..................
złotych.
w tym:
za odbiór odpadów z jednostek organizacyjnych i budynków podległych
Gminie Cegłów: brutto …………………........................... złotych (słownie złotych:
................................................................................................................................).
2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.
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4. Płatności będą dokonywane przelewem po terminie wykonania usługi wynikającej z
harmonogramu, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy:
1) za miesiące styczeń-październik w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z miesięcznym sprawozdaniem za dany okres rozrachunkowy,
2) za miesiąc listopad i grudzień w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z rocznym sprawozdaniem oraz
dokumentami potwierdzającymi osiągnięcie zadeklarowanego poziomu recyklingu.
5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę wydania przez Zamawiającego dyspozycji swojemu
bankowi do przelania środków na rachunek Wykonawcy.
6. W przypadku nie osiągnięcia zadeklarowanego poziomu recyklingu Wykonawca wyraża
zgodę na potrącenie z faktur za miesiące listopad i grudzień, 10% całkowitej wartości
umowy tj. kwotę w wysokości …………..…….zł (słownie złotych: ……………..…………
……………………………………………………….)
§6
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do uzgodnionych terminów wywozu odpadów w
wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto liczonego za cały okres trwania
umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem wykonania usługi a faktycznym dniem wykonania usługi,
b) za zwłokę w terminach określonych w § 4 ust 7 i 11 w wysokości 0,5% całkowitego
wynagrodzenia brutto liczonego za cały okres trwania umowy za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zgłoszenia a faktycznym dniem wykonania usługi. Bieg terminu liczony będzie od dnia prawidłowego zgłoszenia na adresy e-mailowe określone w § 13 pkt. 1 lub 2 lub 3.
c) za nieosiągnięcie deklarowanego przez Wykonawcę poziomu odzysku w wysokości
10% całkowitego wynagrodzenia brutto liczonego za cały okres trwania umowy.
d) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % całkowitej ceny ofertowej brutto.
e) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 5 000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej
płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,
f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do
dnia zapłaty,
g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są usługi lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00 złotych za
każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub projekt jej zmiany,
h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,
i) za dopuszczenie do wykonywania usługi objętej przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 10% całkowitej ceny ofertowej brutto,
2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt 1. nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
w wysokości 10% całkowitej ceny ofertowej brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp,
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4. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.
5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie
wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona
do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia
6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z
płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót
lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.
§9
Umowne prawo odstąpienia od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 14 - dniowego terminu przerwy w
realizacji umowy;
2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
– odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny
z niniejszą umową, specyfikacją techniczną lub wskazaniami Zamawiającego - w
terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

§ 10
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części usług
podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania i zostali wskazani w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na
podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz
z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt.
Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub
zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy
z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził
zgodę na zawarcie umowy.
Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia zawarte w ust. 4 stosuje się odpowiednio.
Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
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7. Treść umowy z podwykonawcą nie może być sprzeczna z treścią umowy zawartej z
wykonawcą.
8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności
określonych w umowie z Podwykonawcą.
9. Wykonawca obowiązany jest, najpóźniej w dacie wymagalności płatności
wynagrodzenia należnego podwykonawcy, przedstawić Zamawiającemu dowód
dokonania płatności dla podwykonawcy oraz oświadczenie podwykonawcy
o otrzymaniu należności.
10. Wykonawca zobowiązany jest do składania, wraz z fakturą, pisemnego potwierdzenia
przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową Wykonawcy
wystawionej faktury, dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie
powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury.
11. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 9 Zamawiający
zatrzyma z bieżącej należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności
podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia. Ustalenia niniejszego
paragrafu stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi
podwykonawcami. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust.
9 Zamawiający zatrzyma z bieżącej należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej
należności podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia.
12. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego
paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w
celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców powyższych
ustaleń aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.
13. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona
w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy a Podwykonawca
zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez
Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego
żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi
wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz
Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania, przed rozliczeniem
ostatecznym z wykonawcą.
14. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z jego wynagrodzenia
nie zapłaconych w terminie należności dla Podwykonawców i dokonania zapłaty
należnego Podwykonawcy wynagrodzenia, przed uregulowaniem faktury końcowej.
15. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

1.
2.
3.

4.

5.

§ 12
Zmiana umowy
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie
wymaga dokonania zmiany umowy.
W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych
zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego
zgodnie z posiadanymi przez niego danymi strony uznają za doręczoną.
Dopuszcza się wszelkie zmiany umowy korzystne dla Zamawiającego.
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§ 13
Postanowienia końcowe
1. Adres e-mail ………………………………………………………………..…… i nr. telefonu
………………………………… na który Zamawiający będzie przekazywać zgłoszenia w
sprawie odbioru odpadów z PSZOK i Ogrodów Działkowych.
2. Osoba odpowiedzialna ze strony Wykonawcy za realizację niniejszej umowy
………………………………………………………….. nr. tel. ……………………………….
adres e-mail …………………………………………………………………………………….
3. Wszelkie reklamacje, zgłoszenia o nienależytym wykonywaniu usługi należy przekazywać na nr. tel. …………………, adres e-mail …………………………………………….….
4. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), oraz
Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią
inaczej oraz postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego zamówienia i regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cegłów.
§ 14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 2

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA
Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
gminy Cegłów.
Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia za łączną cenę ryczałtową w kwocie:
Łączna kwota całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia za okres 12 miesięcy
netto ....………………zł.
(słownie złotych: ............................................................................................................................)
brutto……………………… zł.
(słownie złotych: ............................................................................................................................)
w tym:
za odbiór odpadów z jednostek organizacyjnych i budynków i terenów podległych Gminie Cegłów:
netto ................................. zł.
(słownie złotych: ...........................................................................................................................)
brutto ........................... zł.
(słownie złotych: ...........................................................................................................................)
Ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie
netto ....………………zł.
(słownie złotych: ............................................................................................................................)
brutto……………………… zł.
(słownie złotych: ............................................................................................................................)
w tym:
za odbiór odpadów z jednostek organizacyjnych i budynków i terenów podległych Gminie Cegłów:
netto ................................. zł.
(słownie złotych: ...........................................................................................................................)
brutto ........................... zł.
(słownie złotych: ...........................................................................................................................)
Deklarujemy osiągnięcie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła na poziomie ….% (min. 20%)
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1. Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do
SIWZ oraz jej modyfikacji, a także treścią złożonej w postępowaniu oferty,
3. Cena naszej oferty uwzględnia wszystkie wymagania odnoszące się do przedmiotu
zamówienia oraz ujmuje wszystkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu zgodnej z
obowiązującymi przepisami i opisem przedmiotu zamówienia, realizacji zamówienia,
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przyjmując do wiadomości, że podana cena jest ceną ryczałtową, niezmienną w toku realizacji
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni,
5. Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w SIWZ,
6. Następujące części zamówienia powierzymy podwykonawcom:
……………………………………………………………………………………………………………
7. Wniosłem(wnieśliśmy)
wadium
w
wysokości
……………………zł.
W
formie:
…………...................................................…………………………. oraz, że jestem(jesteśmy)
świadomy(i) zasad jego zwrotu i utraty,
8. Zostałem (liśmy) poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy Pzp nie później niż
w terminie składania ofert, wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych
informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
9. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego;
10. Oferta została złożona na …………………….. stronach
11. Do oferty dołączono następujące dokumenty:




Nazwa i adres WYKONAWCY :
............................................................................................................................................................
.....................................................................................
NIP .......................................................
REGON ..................................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
...............................................................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
...........................................................................................................................
numer telefonu: (**)
Numer faksu: (**)
e-mail ................................................................................................

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _

r.

...............................................
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

UWAGA!
Wykonawcy składający ofertę wspólnie w miejscu „Pieczęć Wykonawcy” wpisują dane wszystkich Wykonawców występujących
wspólnie.

Załącznik nr 3
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY PZP

Wykonawca/wykonawcy………..

Oświadczenie 1
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Cegłów , oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j.
Dz. U. z 2015r., poz. 2164).

........................., dn. .........................

........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń wiedzy w imieniu
Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

POUCZENIE
W przypadku Wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, a nie podlegają
oni wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek zawartych w
art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy P.z.p. należy dodatkowo złożyć oświadczenie, iż po ogłoszeniu upadłości Wykonawca zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

Załącznik nr 4
1

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Pełnomocnik
umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z Wykonawców osobno.
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP

Wykonawca/Wykonawcy………..

Oświadczenie 2
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Cegłów, oświadczam/my, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164):
1.

posiadam/my

uprawnienia

do

wykonywania

określonej

działalności

lub

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2.

posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3.

dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;

4.

znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

........................., dn. .........................

........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń wiedzy w imieniu
Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 5
2

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie lub Pełnomocnik w ich imieniu.
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Pieczęć Wykonawcy

Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług odbioru odpadów komunalnych w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie.
Lp. Przedmiot
zamówienia

Data wykonania Data wykonania
Okres
lub wykonywania lub wykonywania wykonanej lub
usługi
usługi
wykonywanej
/rozpoczęcia/
/zakończenia/
usługi w sposób
ciągły w pełnych
/dd/mm/rr/
/dd/mm/rr/
miesiącach
/w przypadku
usługi wykonywanej wskazać liczbę
miesięcy zrealizowanych/ już wykonanych/

......... / ....../..... ........./ ..... / ..... ............... miesięcy
......... / ....../..... ........./ ..... / ..... ............... miesięcy
......... / ....../..... ........./ ..... / ..... ............... miesięcy

Nazwa odbiorcy

Roczna ilość
odebranych
odpadów
komunalnych w
Mg
/w przypadku
usługi
wykonywanej
wskazać lilość dla
okresu rocznego
zrealizowanego/
już wykonanego/

Siłami własnymi
/
zasoby innych
podmiotów

Siłami własnymi
/
zasoby innych
podmiotów**
Siłami własnymi
/
zasoby innych
podmiotów**
Siłami własnymi
/
zasoby innych
podmiotów**

1. Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione
usługi zostały wykonane należycie.
2. W przypadku, jeśli Wykonawca samodzielnie nie spełnia wymaganego warunku dotyczącego
posiadania doświadczenia, obowiązany jest przedstawić zobowiązanie innego podmiotu do
oddania do dyspozycji zasobów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., umożliwiających
wykonanie zamówienia - tj. doświadczenia.

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _

.............................................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik nr 6

Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie o potencjale technicznym
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu gminy Cegłów, oświadczamy, że dysponuję n/w sprzętem
Lp.

Marka pojazdu

Nr. rejestracyjny

Forma dysponowania
własny/innego
podmiotu

1
2
3
4

.

5
6
7
8
9

Baza zlokalizowana jest w …………………………………………………………………
(miejscowość, ulica)

Odległość bazy od Gminy Cegłów wynosi …………km.
Sprzęt oraz baza spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. (Dz. U. z 2013r. poz.122)
Jeżeli w wykazie, Wykonawca wskazał narzędzia, urządzenia techniczne, którymi będzie dysponował, zobowiązany jest
do dołączenia do oferty pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia tych zasobów. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów winno zawierać wyraźne oświadczenie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp).

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _

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

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 7

Pieczęć Wykonawcy

List podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*
Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu gminy Cegłów, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164)
1. składamy listę podmiotów z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
Lp.

Nazwa podmiotu

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _

Adres podmiotu

.............................................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _

.............................................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

* należy wypełnić pkt. 1 lub 2

Załącznik 8
Liczba złożonych deklaracji wraz z liczbą zadeklarowanych gospodarstw domowych objętych
opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stan na 26.11.2015r.

Miejscowość
Cegłów

Liczba
Liczba zadeklaLiczba zadeklarowanych gospomieszkańców
rowanych godarstw domowych
spodarstw dosegregowanych niesegregowanych
mowych
667
654
13
2 231

Huta Kuflewska

45

45

0

193

Kiczki Pierwsze

69

67

2

240

Kiczki Drugie

80

79

1

272

145

136

9

843

Pełczanka

61

60

1

262

Piaseczno

80

79

1

310

Podciernie

71

69

2

293

Podskwarne

43

43

0

171

Posiadały

87

87

0

343

Rososz

17

17

0

78

Rudnik

45

45

0

144

Skwarne

32

32

0

120

Skupie

38

37

1

119

Tyborów

32

30

2

100

Wiciejów

82

82

0

278

Wola Stanisławowska
Wólka Wiciejowska
Woźbin

16

15

1

77

11

11

0

28

10

10

0

23

1 631

1 598

33

6 125

Mienia

Razem:

Wólka Wiciejowska - 200 nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe jedynie przez część roku w ramach dwóch rodzinnych ogrodów
działkowych.
Liczba nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne w pozostałych miejscowościach – 5% liczby zadeklarowanych gospodarstw domowych.

Załącznik 9

Jednostki organizacyjne
i budynki podległe Gminie Cegłów
Wioska Kulinarna
w Podcierniu
Zespół Szkolny w Cegłowie Filia
w Piasecznie
Publiczne Przedszkole w Cegłowie
Urząd Gminy
Zespół Szkolny w Cegłowie
Gminna Biblioteka Publiczna
Klub Kulturalne Zacisze
Targowisko Gminne
Świetlica Wiejska
Świetlica Wiejska
Świetlica Wiejska
Dom Kultury
Oczyszczalnia Ścieków
Komunalnych

Adres
Podciernie 85
05-319 Cegłów
Piaseczno 152
05-319 Cegłów
ul. St. Rżysko 6
05-319 Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
ul. Poprzeczna 27
05-319 Cegłów
ul. Piłsudskiego 22
05-319 Cegłów
ul. Piłsudskiego
05-319 Cegłów 39
pl. Anny Jagiellonki 24A
05-319 Cegłów
Podskwarne 37
05-319 Cegłów
Huta Kuflewska 131
05-319 Cegłów
Posiadały 52
05-319 Cegłów
Kiczki Pierwsze 72
05-319 Cegłów
ul. Dobrzyckiego 37
05-319 Cegłów

Uwaga:
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że ilość odpadów z jednostek organizacyjnych wynosi ok. 8% ogółu odpadów.
W jednostkach organizacyjnych i w budynkach podległych Gminie odpady
gromadzone są w workach. Odbiór w terminach zgodnych z terminami zbiórki
odpadów w poszczególnych miejscowościach.
Odpady na Targowisku Gminnych gromadzone są w ogrodzonym niezadaszonym boksie i workach. Odbiór w terminie odbioru odpadów w miejscowości
Cegłów

Załącznik 10

Zestawienie ilości odpadów odebranych z terenu gminy Cegłów w ciągu 10
miesięcy 2015r.

L.p.
1

Kod odpadu
20 03 01

2
3
4

20 03 07
15 01 01
15 01 02

5
6
7
8
9
10
11

15 01 04
15 01 07
20 03 07

Nazwa
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady wielkogabarytowe
Odpady opakowaniowe z papieru i tektury
Odpady opakowaniowe z tworzyw
sztucznych
Odpady z metali
Odpady ze stłuczki szklanej
Odpady wielkogabarytowe
Odpady ulegające biodegradacji
Popiół
Sprzęt RTV i AGD
Zużyte opony

Mg
360,58
31,1
88,06

87,75
31,1
1,75
22,88
3,3
2,94

Załącznik 11
Mapa Gminy Cegłów

