
 

 

 
 
GO.271.1.2013                                                                              Branice, dnia 2013-05-14 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

 

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Branice 

 
 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości: 

powyżej 200 000 euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 
Gmina Branice  
ul. Słowackiego 3 
48-140 Branice 
Tel. 774868250  
Fax. 774868230 
Email: ug@branice.pl  
Adres strony internetowej Zamawiającego  www.branice.pl 

 

Godziny pracy Urzędu:  
Poniedziałek: od 7:00-17:00 
Wtorek-Czwartek: od 7:00 – 15:00  
Piątek: od 7:00 – 13:00 
 

Osoba upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami : Jolanta Niżborska  
  
II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą 
PZP”.  
 

III.  Opis przedmiotu zamówienia  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i 

zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

zamieszkałych  z terenu Gminy Branice . 

Nazwy i kody CPV:   

Nazwy i kody CPV: 
90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów 
90511200-4 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 
90512000-9 Usługi transportu odpadów 
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 
90514000-3 Usługi recyklingu odpadów 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do siwz 

  

IV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających  
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 
pkt 6 ustawy PZP.   
  
V.a Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
V.b Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Propozycje rozwiązań wariantowych 
lub alternatywnych nie będą brane pod uwagę. 
 



 

 

VI. Termin wykonania zamówienia 
Przedmiot zamówienia należy zrealizować  od dnia 01.07.2013r.- 31.12.2015r. 
 
VII. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

 
1) Spełniają warunki określone w przepisie art. 22  ust. 1 ustawy Pzp,  dotyczące: 

 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia  
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia,  
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
 

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia   na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy PZP.  
 
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu : 

 
a) w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania działalności 
 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: 

- Wykonawca wykaże, iż  posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i 
zbierania odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia wydanym na podstawie 
przepisów uchylonej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, 
poz.1243 ze zm.) stosownie do przepisu art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 21),  

- Wykonawca wykaże, że  posiada zezwolenia na odzysk i unieszkodliwianie odpadów we wskazanym 
zakresie i na podstawie art.32 uchylonej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach jest zwolniony 
z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów 

- Wykonawca posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych na terenie Gminy  Branice,  
-  Wykonawca posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska  

b)   w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia  
 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę odbierania odpadów 
komunalnych od minimum 7000 osób oraz w czasie świadczenia nie krótszym niż 12 kolejnych 
(następujących po sobie ) miesięcy lub w czasie świadczenia nie krótszym niż 12 kolejnych 

(następujących po sobie ) miesięcy odebrał odpady komunalne w ilości nie mniejszej niż 2500 
MG.    



 

 

c) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym   
 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: 

  
-2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 
-2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych, 
-1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej 
umożliwiającymi wykonanie usług zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Branice, zawartego w uchwale Rady Gminy Branice z dnia 17 
grudnia 2012 r. Nr XXVI/218/12 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Branice 
 
Pojazdy winny być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu z nazwą firmy 
oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającym odpady komunalne.  
 

  
 d) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że: 
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 500000PLN  
-  posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej w wysokości nie niższej niż 1 000 000 zł w zakresie określonym niniejszym 
zamówieniem. 
     

3. Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia” na 
podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach, wskazanych w rozdziale VIII 
niniejszej specyfikacji.  
 
 

VIII. Wykaz o świadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust. 1 
ustawy Pzp należy przedłożyć: 
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  wg załączonego wzoru  

(załącznik nr 4 do SIWZ), 
1A Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności : 

b) oświadczenie o wpisie do  Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Branice w 
trybie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie 

c) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska  

d) oświadczenie o spełnieniu warunków rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 
2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, 

e)  zezwolenie za prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów, wydane 

przez właściwy organ  
 
1B Dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia 



 

 

f) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,    z 
podaniem ich wartości, przedmiotu ( ze wskazaniem ilości osób, od których odpady 
komunalne w danym okresie zostały odebrane lub ze wskazaniem ilości odebranych w 
czasie świadczenia usługi odpadów komunalnych ), dat wykonania i odbiorców, –       
( wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ) 

g) poświadczenia, z którego wynika, że usługi wskazane w wykazie opisanym w pkt f) 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, z tym, że w przypadku usług nadal 
wykonywanych okresowych lub ciągłych - wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, 

w przypadku gdy z uzasadnionych przyczyn o charakterze obiektywnym  Wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia, może złożyć oświadczenie lub inne dowody 
potwierdzające wykonanie usług w zakresie wskazanym w wykazie np. w postaci kart 
przekazania odpadów.  

 
1C Dokumenty potwierdzające dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym   
 

h)  wykaz środków transportowych i urządzeń technicznych dostępnych  Wykonawcy usług w celu 
wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania nimi oraz opisem urządzeń 
technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę 
usług w celu zapewnienia jakości ( wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ )  

1 D Dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną i finansową  

i)  informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

j) opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
   

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 
należy przedłożyć: 

 
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załączonego wzoru ( załącznik nr 5 do 

SIWZ) 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp  

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu  składania ofert; 

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, 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 właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert;  

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania   
ofert; 

f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania   ofert., 

g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  
ofert., 

h) informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej lub listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, - 
wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ    

 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących  go z nimi 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  

4. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt 4 
ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych 
w art.26 ust.2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt VIII 
ust. 1 pkt. 1D lit. i)  dotyczącej tych podmiotów.  

 
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 

1-3 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych 
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy 
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów żąda dokumentów dotyczących w szczególności:  
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia,  
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,  
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  
 
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości – 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu  – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 



 

 

7.    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert. 

8. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5,6 i 7, to zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio do kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. 

9.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia. 

10. Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , 
osoby o których mowa w art.24 ust.1 pkt.5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego 
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób 
w zakresie określonym w art.. 24 ust.1 pkt.5-8ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych 
osób nie wydaje się takich zaświadczeń –zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania osób.  

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

12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia   (np. konsorcjum, spółka 
cywilna, Wykonawcy, którzy zawarli porozumienie), maja obowiązek ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania 
ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
chyba że pełnomocnictwo takie wynika z dołączonych do oferty dokumentów np. umowy 
konsorcjum lub umowy spółki cywilnej. 

Uwaga: pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących 
w skład konsorcjum oraz powinno mieć określony zakres. 
13. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w 

prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki 
została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

15. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, 
konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o 



 

 

których mowa w art. 24 ust. 1  ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt. VII SIWZ muszą 
spełniać łącznie.  

16. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a. oświadczenie wymienione w pkt. VIII.1 lit. A i VIII.2. lit. a SIWZ oraz dokumenty 
wymienione w pkt. VIII.2. lit. b - h, SIWZ powinny być złożone przez każdego 
Wykonawcę 

b. oświadczenie wymienione w pkt. VIII.1. lit a i VIII.2. lit. a SIWZ powinne być 
złożone w imieniu wszystkich wykonawców przez podmioty/osoby do tego 
uprawnione.  

c. dokumenty wymienione w  pkt. VIII.1A-1D SIWZ powinien złożyć dowolny/dowolni 
wykonawca/y spośród wykonawców składających wspólną ofertę.  

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami 

1. Oferta wraz z załącznikami musi mieć formę pisemną. 
2. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. Zamawiający 

i Wykonawcy przekazują pisemnie , faksem lub drogą elektroniczną.  
3. W przypadku niepotwierdzenia faktu otrzymania dokumentów za pomocą faksu Zamawiający 

uzna, iż dokumenty dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania (zgodnie z 
raportem rejestru połączeń urządzenia faksowego ) 

4. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt 
4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach 
określonych w art.26 ust.2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której 
mowa w pkt VIII ust. 1 pkt. 1D lit. i)  dotyczącej tych podmiotów.  

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych 
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy 
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów żąda dokumentów dotyczących w szczególności:  
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia,  
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,  
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  
 

  
X. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 
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. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

3. Pytania należy kierować na adres: 
 



 

 

Urząd Gminy Branice 
ul. Słowackiego 3 
48-140 Branice 
Fax: 774868230 
e-mail: ug@branice.pl 
 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródeł zapytania oraz zamieści je 
na stronie www.branice.pl 

5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6. Wprowadzone w ten sposób zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 
zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego. 

7. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również 
pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania 
wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

8. W przypadku dokonania zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzącej 
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekazuje Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o 
niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formami i 
procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie. 

9. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i informuje  
o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 
zamieści informację na stronie internetowej www.branice.pl  
 
XI. Wymagania dotyczące wadium 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 50.000 pln. 
2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

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

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
2007 nr 42, poz. 275). 

3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c) kwotę gwarancji, 
d) termin ważności gwarancji, 
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

zamawiającego, gdy wykonawca, którego ofertę wybrano: 



 

 

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

• odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 
• nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 
• zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Postanowienia pkt X ppkt 3 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt X 
ppkt 2 b) i e). 

5. Miejsce i sposób wniesienia wadium:  
a) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy w Namysłowie oddział w Branicach nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 
0002 Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu; 

a) wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w 
formie oryginału w  Urzędzie Gminy Branice  przed  terminem składania ofert. Kopię należy 
dołączyć do oferty . 

6. Termin wniesienia wadium. 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w 
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 
przed upływem terminu składania ofert.  
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez 
Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez 
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

7. Zwrot wadium: 
a) zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt X.8 a) specyfikacji 

b)  wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

c) zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert 

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
na podstawie pkt 7 a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

8. Utrata wadium. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: 
a) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, 

nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub 
pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 

b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:  
• odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie;  
• nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
• zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
 
XII. Termin zwi ązania ofertą 
 



 

 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 
zamawiającego. 

5. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. 

6. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
XIII. Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1. Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 
3. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę upoważnioną  

do reprezentowania wykonawcy. 
4. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we 

właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
5. Jeżeli osoba /osoby/ podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo 

to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 
Pełnomocnictwo to musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za 
zgodność z oryginałem. 

6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający 
się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z 
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, 
iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

7. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (za wyjątkiem formularza oferty oraz zobowiązań 
podmiotów na których wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych Wykonawca polega na podst. Art. 26 ust. 2 
lit. b ustawy Pzp. , które muszą być złożone w oryginale) 

8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
podmiotów, o których mowa w VI.3 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
lub te podmioty.  

9. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana 
przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, 
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane 
przez wykonawcę. 

10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 
W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

11. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których 
wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą 
być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji ( Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były 



 

 

trwale, oddzielenie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 
nieujawnione do widomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
13. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 
14. W przypadku załączenia do ofert innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. 

materiały reklamowe) dokumenty takie nie będą oceniane przez zamawiającego i nie będą miały 
wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty.  

 
XIV. Miejsce i termin składania ofert 
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 

Branice. Termin składania ofert upływa w dniu  24 czerwca 2013   o godz. 10:00. 
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 

uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą)  
i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Urząd Gminy Branice,  
ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice oraz opatrzone nazwą zamówienia:  

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Branice w terminie od  

1 lipca 2013 do 31 grudnia 2015 roku. 

3. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy 
niezwłocznie  

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 
pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich 
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną 
dołączone do oferty. 

5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i 
poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą 
otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz 
zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami 
wycofanymi nie będą otwierane.  

 
XV. Miejsce i termin otwarcia ofert 
1. Otwarcie ofert nastąpi 24 czerwca 2013 r. o godz. 11:00 w budynku Urzędu Gminy Branice, ul. 

Słowackiego 3, 48-140 Branice 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje 

dotyczące ceny  i warunków płatności zawartych w ofertach. 
4. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  

W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy 
informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy. 

 
XVI. Opis sposobu obliczenia ceny 



 

 

 
1.Cena ofertowa podana przez Wykonawcę w formularzu oferty jest ceną ryczałtową za 
całość realizacji zamówienia  i winna być wyrażona w pieniądzu, w walucie polskiej z 
uwzględnieniem należnego podatku od towarów i usług VAT. Niedoszacowanie, pominięcie 
oraz brak rozpoznania przedmiotu zamówienia ( zakresu) nie może być  podstawą  żądania 
zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.  
2. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty wykonania zmówienia, wynikające z 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załączników, postanowień 
projektu umowy, oraz informacji i wyjaśnień uzyskanych od Zamawiającego.  
3. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu 
ofertowym" stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Wykonawca winien podać cenę za jedną tonę odbioru  i zagospodarowania 
odpadów zmieszanych oraz cenę za jedną tonę odbioru i zagospodarowania odpadów 
segregowanych, które posłużą do rozliczenia usługi pomiędzy wykonawcą a zamawiającym w 
okresie trwania umowy. 
4. Zamawiający do celów wyliczenia ceny oferty zakłada, że ilość odpadów zmieszanych w 
ciągu miesiąca wyniesie 234 Mg, a odpadów segregowanych wyniesie 74 Mg. 
5.Uwzględniając czas trwania umowy ,cenę oferty należy wyliczyć mnożąc podane ilości 
przez ceny jednostkowe oraz przez 30 miesięcy, z uwzględnieniem należnego podatku VAT, 
zgodnie z poniższą tabelą : 

 
 

Zakres Cena netto za 1 

tonę za 1 m-c 

Cena netto za 

234 Mg za 1 m-

c 

Całkowita cena 

netto za 30 m-

cy 

Należny 

podatek VAT 

8% 

Cena całkowita 

brutto 

1. Odbieranie i 

zagospodarow

anie odpadów 

zmieszanych 

     

Zakres Cena netto za 1 

tonę za 1 m-c 

Cena netto za  

74 Mg za 1 m-c 

Całkowita cena 

netto za 30 m-

cy 

Należny 

podatek VAT 

8% 

Cena całkowita 

brutto 

1. Odbieranie i 

zagospodarow

anie odpadów 

segregowanych 

     

Razem       

tu wyliczona cena 

posłuży do 

porównania ofert 



 

 

 
Na podstawie tak wyliczonej ceny Zamawiający dokona oceny oferty podstawiając do wzoru 
w celu wyliczenia liczby punktów za kryterium ceny. 
 
6. Wykonawca winien uwzględnić w cenie 1 tony odbierania i zagospodarowania odpadów 
wszelkie koszty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy. 
 
7.Zamawiajacy będzie się rozliczał z Wykonawcą comiesięcznie w oparciu o faktyczną ilość 
odebranych i zagospodarowanych odpadów po cenie jednostkowej wynikającej w oferty.  
8. Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna tylko i wyłącznie w sytuacjach określonych w 
treści niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr  3 do niniejszej 
SIWZ.  

 
 
XVII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, 
jeżeli: 

1) oferta, co do formy opracowania i treści, spełnia wymagania określone niniejszą 
specyfikacją, 

2) z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne 
określone niniejszą specyfikacją, 

3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione, 
4) oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie, 
  

2. W niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert jest cena oferty.  
Oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako 
wartość punktowa oferty w kryterium. 
 

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium i jego wagi: 
Cena oferty waga -  100% 
  
Zasady oceny kryterium „Cena oferty” 
 
Oferowana cena to cena brutto. Cena powinna zawierać wszystkie składniki i koszty 
niezbędne do wykonania zamówienia. 
Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenie oferty; w przypadku 
wystąpienia  rażąco niskiej ceny Zamawiający postępuje zgodnie z art. 90 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, zastrzegając sobie prawo żądania od Wykonawcy przedstawienia 
szczegółowych wyjaśnień. 
W kryterium „Cena oferty” oferta otrzyma zaokr ągloną do dwóch miejsc po przecinku 
ilość punktów wynikaj ących z działania 
 

Cena oferty najniższej brutto 
Cena =  ------------------------------------------------------------ * 100 

                 Cena oferty badanej brutto 
 

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów. 
 



 

 

3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia ofert dodatkowych. 

4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych 
wcześniej ofertach. 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

 
XVIII. Informacje o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy 

złożyli oferty o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru 
oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  
i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom,  

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

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

d) terminie po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
2. Informacja o której mowa w pkt XVII ppkt 1a zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz 

na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. 
3. Zamawiający zawiera umowe w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 
ustawy, w terminie nie krótszym ni_ 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 
27 ust. 2 ustawy (przy wykorzystaniu formy elektronicznej lub faksu), albo 15 dni – jeżeli 
zostało przesłane w inny sposób. 
4. Zamawiający może zawrzeć umowe w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie złożona 
tylko jedna oferta. 
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 
zwłaszcza to poniżej: 
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu następujące 
dokumenty: 
1) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Branice w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w 
przepisie art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), 
2) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wraz z 
numerem rejestrowym nadawanym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie 
z art. 8 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 



 

 

(Dz. U. Nr 180, poz. 1495). Zamawiający ma świadomość, iż ustawa z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach uchyliła wpis do rejestru na podstawie przepisów ustawy wyżej wskazanych i 
na mocy art. 234 ust. 3 ustawy o odpadach przeniosła go do rejestru prowadzonego przez 
Marszałka Województwa, który to rejestr ma zostać utworzony najpóźniej w terminie 36 
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o odpadach. Art. 234 ust. 3 w/w ustawy stanowi: 
podmioty posiadające wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska na podstawie przepisów dotychczasowych sa wpisywane do rejestru, o którym 
mowa w art. 49 ust. 1, z urzędu. Marszałek województwa dokonuje wpisu w terminie 6 
miesięcy od dnia utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1. Dokonując wpisu 
marszałek województwa przydziela nowy numer rejestrowy. Dlatego też od czasu utworzenia 
rejestru prowadzonego przez Marszałka województwa w myśl przepisów o odpadach 
Zamawiający żąda dotychczasowego wpisu. 
3) umowę lub pisemne zapewnienie (promesę) odbioru zmieszanych odpadów komunalnych 
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych z regionalnymi instalacjami 
przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Planu 
Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego. W razie odmowy przyjęcia ww. 
odpadów z terenu gminy Branice przez instalacje regionalne Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić umowy lub promesę odbioru odpadów przez instalacje zastępcze wskazane w 
WPGO Województwa Opolskiego dla odpadów komunalnych, o których mowa powyżej. 
4) umowę lub pisemne zapewnienie (promesę) odbioru odpadów komunalnych zebranych 
selektywnie z podmiotem posiadającym stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów (obecnie zezwolenie na przetwarzanie 
odpadów). W przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzić zbieranie i przetwarzanie 
odpadów musi przedłożyć zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów zgodnie z 
przepisem art. 41 ust. 5 ustawy o odpadach lub zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie, 
gdyż na mocy przepisu art. 232 ust. 1 ustawy o odpadach zezwolenia na zbieranie odpadów 
oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie przepisów 
dotychczasowych staja się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie odpadów i zezwoleniami 
na przetwarzanie odpadów, w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy. 
5) umowę lub pisemne zapewnienie (promesę) odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego przez podmiot prowadzący odzysk lub unieszkodliwianie tych odpadów z 
terenu gminy Branice przez prowadzącego zakład przetwarzania w rozumieniu przepisu art. 3 
ust. 1 pkt 15 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 
Brak przedłożenia dokumentów, o których mowa powyżej, potraktowany będzie przez 
Zamawiającego jako uchylenie się Wykonawcy od podpisania umowy, co skutkować będzie 
zatrzymaniem wadium. 
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostosuje się do wymogów rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122) odnośnie 
posiadania bazy magazynowo - transportowej i jej usytuowania (§ 2 ust. 1 rozporządzenia) 
po wyborze najkorzystniejszej oferty, sytuacja ta potraktowana będzie przez Zamawiającego 
jako uchylenie się Wykonawcy od podpisania umowy, co skutkować będzie zatrzymaniem 
wadium. 
7. Osoby podpisujące umowę winny być uprawnione do zaciągania zobowiązań do wysokości 
odpowiadającej cenie oferty. 



 

 

8. Osoby reprezentujące Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile to nie będzie 
wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
 
 
 
XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie 
ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

1.1.1.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest 
wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy w jednej lub kilku następujących 
formach: 

                   -  pieniądzu, 
                   - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy   
                     oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest  zawsze 
                     zobowiązaniem  pieniężnym 
                   - gwarancjach bankowych, 
                   - gwarancjach ubezpieczeniowych, 
                   - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5  
                     pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji  
                    Rozwoju Przedsiębiorczości.  

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego:   Bank Spółdzielczy w Namysłowie oddział w Branicach 
nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie weksla z 
poręczeniem wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach 
wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa  lub jednostkę samorządu 
terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach. 

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na oprocentowanym 
rachunku bankowym i zwróci Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia  w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, 
pozostawiając 30% wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady, wartość zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po 
upływie okresu rękojmi za wady. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form, o których wyżej. Zmiana formy zabezpieczenia musi być 
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 

 
XX. Istotne postanowienia umowy 
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że  konieczność takich zmian wynika z wystąpienia 
następujących okoliczności: 
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ  na realizację 
przedmiotu Umowy, 



 

 

b)  zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy przy zaistnieniu zdarzeń o charakterze siły 
wyższej, niezależnych od Stron Umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. 
Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu 
Umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani 
im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą z zachowaniem powyższego będzie się uważać działania 
sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź,  oraz inne zdarzenia takie jak wojnę, 
zamieszki, skażenie radioaktywne, 
 c) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeśli zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego, 

d) zmiany ilości (lub zwiększenie) odpadów objętych umową, które zostały podane orientacyjnie. 
Cena jednostkowa wywozu 1 Mg odpadów komunalnych pozostaje niezmienna, 
e) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac , które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania 
zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy  jest zgoda obu stron wyrażona na 
piśmie pod rygorem nieważności zmiany. 

 
  
XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 

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

3.  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4.  Odwołanie oferentów przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
• opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;  
• wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
• odrzucenia oferty odwołującego.  

5.  Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

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

7.  Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

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



 

 

9.  W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w 
ustawie dla tej czynności. 

10. Na powyższe czynności nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 
11. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli przesłane za pomocą faksu, albo 
w terminie 15 dni – jeżeli zostało przesłane pisemnie. 

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej. 

12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 10 i 11 wnosi się w terminie 10 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający może przedłużyć termin składania 
ofert lub termin składania wniosków. 

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

15. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 
odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest 
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając 
wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

16. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 
Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię 
przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

17. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte 
na korzyść jednej ze stron. 

18. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy 
nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający 
opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na 
korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o 
uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na 
postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 

19. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z 
czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia 
sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania 
po stronie zamawiającego. 

20. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 16 nie mogą następnie korzystać ze 
środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie  
z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

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

22. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. 



 

 

23. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dniowym od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 
placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne  z jej wniesieniem. 

24. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 
wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości 
lub w części. 

XXII. Postanowienia końcowe 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 
 
Załączniki do SIWZ: 
 

1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ 
2. wzór oferty – załącznik nr 2 do SIWZ 
3. projekt umowy – załącznik nr 3 do SIWZ 
4. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik  nr 4 do SIWZ 
5. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5 do SIWZ 
6. Informacja o grupie kapitałowej – załącznik nr 6 do SIWZ 
7. wykaz wykonanych usług – załącznik nr 7 do SIWZ 
8. wykaz narzędzi i środków transportowych – załącznik nr 8 do SIWZ 
9. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice przyjęty Uchwałą Rady 

Gminy w Branicach Nr XXVI/218/2012 z dnia 17 grudnia 2012 – załącznik nr 9 do SIWZ 
10. Uchwała nr XXVI/223/12 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2012r. W sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i 
zagospodarowania tych odpadów. - załącznik nr 10 do SIWZ 

 


