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I.  Zamawiający:  

Nazwa:    Gmina Nowa Dęba 

Adres:     39-460 Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3 

II.   Tryb udzielenia zamówienia:     przetarg nieograniczony 

III. Opis przedmiotu zamówienia:    

3.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów  

komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (w tym zamieszkałych 

sezonowo) oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych na  

terenie Gminy Nowa Dęba (należy przez to rozumieć teren Miasta i Gminy Nowa Dęba) tj. 

1) Odbieranie wskazanych w przedmiocie zamówienia odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy, 

2) Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

3) Transport i unieszkodliwianie odpadów o kodzie 20 03 01, 20 02 01 w Regionalnej  

Instalacji Przetwarzania Odpadów określonej dla regionu północnego w Planie Gospodarki 

Odpadami dla Województwa Podkarpackiego wskazanej w obowiązującej uchwale Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla  

Województwa Podkarpackiego. 

4) Wspólny Słownik Zamówień: 

90.00.00.00-7 -Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi 

ekologiczne, 

90.51.32.00-8 -Usługi wywozu stałych odpadów miejskich, 

90.50.00.00-2- Usługi związane z odpadami,  

90.53.30.00-2 – Usługi gospodarki odpadami, 

90.51.40.00-3 – Usługi recyklingu odpadów. 

 

3.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Usługa wywozu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01. Przedmiot  

zamówienia obejmuje odbiór od właścicieli nieruchomości odpadów o kodzie 20 03 01, ich 

załadunek, transport i unieszkodliwianie w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

wskazanej dla regionu północnego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa  

Podkarpackiego, wskazanej w obowiązującej uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackie-

go w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. 

Od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy należy odebrać każdą ilość 

odpadów komunalnych. 

Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy należy odebrać każdą 

ilość powstałych na danej nieruchomości odpadów komunalnych wynikającą z ilości  

i pojemności pojemników wskazanych przez właściciela nieruchomości w deklaracji o wyso-

kości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wypełnionej w oparciu o zapisy 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba. 

W przypadku odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych – nie więcej niż 2 

pojemniki/worki o pojemności 120L z danej nieruchomości podczas jednorazowego odbioru 

odpadów komunalnych. 

Dla określenia ilości zebranych odpadów Wykonawca zobowiązany jest zważyć zebrane  

odpady w miejscu przekazania do unieszkodliwienia. 

Odpady komunalne należy odbierać sprzed posesji, w sposób gwarantujący zachowanie  

czystości i porządku. 

W miejscach, gdzie dojazd samochodu odbierającego odpady komunalne jest niemożliwy 

odpady komunalne należy odbierać z wyznaczonego miejsca, po wcześniejszym uzgodnieniu 

z zainteresowanymi mieszkańcami i pisemnym zatwierdzeniu skrócenia trasy odbioru przez 

burmistrza. 
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2. Zbiórka, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów od właścicieli  

nieruchomości: 

- papier, tektura, opakowania z papieru i tektury, tekstylia kod 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 

15 01 01, 

- szkło, opakowania ze szkła, kod 20 01 02, 15 01 07, 

- metale, opakowania z metalu, kod 20 01 40, 15 01 04, 

- tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych kod 20 01 39, 15 01 02, 

- opakowania wielomateriałowe kod 15 01 05, 

- odpady ulegające biodegradacji kod 20 02 01 (suche odpady zielone), odpady kuchenne 

ulegające biodegradacji: kod 20 01 08. 

 

3. Zbiórka, transport i zagospodarowanie w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

zebranych od właścicieli nieruchomości odpadów ulegających biodegradacji: kod 20 02 01 

(suche odpady zielone), odpadów kuchennych ulegających biodegradacji: kod 20 01 08. 

 

 4. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie Instalacji, w szczególności Regio-

nalnej Instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do której będzie przekazywał ode-

brane z terenu Gminy Nowa Dęba odpady komunalne. 

 

5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z likwidacji „dzikich wysypisk” na  

pisemne zgłoszenie Zamawiającego w ciągu trzech dni roboczych od zgłoszenia. UWAGA –

koszt odbioru i zagospodarowania odpadów jw. powinien zostać wkalkulowany  

w wynagrodzenie Wykonawcy. Zamawiający podaje szacunkową ilość odpadów zebranych 

podczas likwidacji „dzikich wysypisk”. W zgłoszeniu Zamawiający określi miejsce odbioru 

odpadów. Ilość zebranych odpadów pochodzących z likwidacji „dzikich wysypisk” na terenie 

gminy Nowa Dęba wynosiła w 2013r. – 48,1 m3 , w 2014r. – 34,65 m3, w 2015r. – 28,20m3 

 

6. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do 01.07.2016r. do zorganizowania oraz  

w terminie od 01.07.2016r. do 31.12.2016r. do prowadzenia stacjonarnego Punktu Selektyw-

nej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Nowa Dęba, który musi być 

wyposażony w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. 

Odbiór odpadów następował będzie bez pobierania dodatkowej opłaty. 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek wyposażenia punktu w pojemniki na poszczególne frakcje 

odpadów komunalnych zbieranych selektywnie. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powinien być czynny dla mieszkańców 

Gminy i podmiotów prowadzących działalność na terenie Gminy Nowa Dęba codziennie od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1700 oraz w każdą sobotę - w godzinach od  

800 do 1300. 

 

7. W ramach działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy zbierać 

następujące odpady: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury kod 20 01 01, 20 01 10, 

20 01 11, 15 01 01, szkło i opakowania ze szkła kod 20 01 02, 15 01 07, metal, opakowania  

z metali kod 20 01 40, 15 01 04, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych kod 

20 01 39, 15 01 02, odpady ulegające biodegradacji kod 20 02 01, opakowania wielomateria-

łowe kod 15 01 05, sprzęt elektryczny i elektroniczny kod: 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36,  

odpady wielkogabarytowe kod: 20 03 07, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek  

i remontów, gruz ceglany kod: 17 01 01, 17 01 02, świetlówki, żarówki kod: 20 01 21*,opony 

kod: 16 01 03, zużyte oleje kod: 20 01 25, 20 01 26, farby kod: 20 01 27, 20 01 28,  

rozpuszczalniki kod: 20 01 13*, akumulatory, baterie kod: 20 01 33*, 20 01 34,  
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przeterminowane leki kod: 20 01 31, 20 01 32, inne niewymienione frakcje zbierane  

w sposób selektywny kod: 20 01 99. 

Dla określenia ilości zebranych odpadów Wykonawca zobowiązany jest zważyć zebrane  

odpady na terenie PSZOK. 

8. Prowadzący PSZOK wymieniony w punktach 6 i 7 jest zobowiązany do zapewnienia  

recyklingu i odzysku zebranych tam odpadów. 

 

9. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nałożonych na gminę poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami zebranych selektywnie 

odpadów. 

 

10. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomów ograniczenia masy odpadów  

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

 

11. W przypadku nieosiągnięcia poziomów, o których mowa w punktach 9 i 10 wykonawca 

pokryje koszty kar nałożone na Gminę za nieosiągnięcie tych poziomów. 

 

12. W celu łatwiejszej kalkulacji ceny przez Wykonawców Zamawiający informuje, iż na  

koniec grudnia 2015r. na terenie gminy Nowa Dęba zameldowanych było 19 525 osób,  

z czego szacuje się, iż ok. 7 333 osób zameldowanych było w nieruchomościach wielorodzin-

nych, natomiast ok. 12 047 osób było zameldowanych na terenie zabudowy jednorodzinnej  

i zagrodowej. Odbiorem odpadów komunalnych zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską  

w Nowej Dębie uchwałami zostały także objęte nieruchomości niezamieszkałe, na których 

powstają odpady komunalne. Zgodnie z szacunkowymi ustaleniami dokonanymi przez Za-

mawiającego, na terenie gminy Nowa Dęba znajduje się około 403 tego typu nieruchomości. 

Liczba podmiotów gospodarczych i budynków wielorodzinnych od kilku lat nie ulega zmia-

nie. W miejsce likwidowanych działalności powstają nowe w ilości porównywalnej. Corocz-

nie przybywa średnio 25 nowych budynków jednorodzinnych. Powyższą ilość należy 

uwzględnić przy obliczaniu ceny za wykonanie usługi. 

Wykaz nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba stanowi załącznik 

nr 6 do SIWZ, wykaz nieruchomości niezamieszkałych - firm i instytucji z terenu Miasta  

i Gminy Nowa Dęba stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, wykaz budynków wielorodzinnych 

wraz z zestawieniem pergol śmietnikowych stanowi załącznik nr 7  do niniejszej SIWZ. 

 

13. Zamawiający raz w miesiącu będzie przekazywał zmiany w wykazie nieruchomości  

zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych (zgodnie ze złożonymi deklaracjami). 

Wykonawca uwzględni te zmiany podczas realizacji zamówienia. 

14. Wykonawca będzie chronił dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  

o ochronie danych osobowych. w realizacji zamówienia. (Dz. U. z 2015, poz. 2135). 

 

Sumaryczny strumień odpadów komunalnych (na podstawie rocznych sprawozdań  

z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi) dla gminy Nowa Dęba 

w 2013r., w 2014r. oraz w 2015r. przedstawia się następująco: 

 

Lp. 

 

Rodzaj odebranych i zagospodarowa-

nych 

odpadów 

Jednostka 

 miary 

2013r. 2014r. 2015r. 

1. Odpady zmieszane Mg 2 611,0 2 838,2 2969,9 

2. Pozostałe frakcje odpadów zebrane  

selektywnie 

Mg 925,3 587,3 656,0 

R a z e m: Mg 3 536,3 3425,5 3625,9 
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15. Maksymalną przewidywaną do odebrania w okresie od 01.07.2016r. do 31.12.2016r. masę 

odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba szacuje się na 2 500 Mg. 

  

16. Przed rozpoczęciem wykonywania usługi wykonawca sporządzi harmonogram wywozu 

odpadów z terenu Gminy Nowa Dęba, harmonogram działania Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów zgodny z uchwalonym Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie 

Gminy, który po zatwierdzeniu przez zamawiającego należy dostarczyć w formie ulotki  

właścicielom nieruchomości do dnia 01.07.2016r. Opracowany harmonogram musi być  

bezwzględnie przestrzegany. 

 

17. Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu, 

(który musi być w dyspozycji Wykonawcy), zgodnego z wymaganiami określonymi  

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegóło-

wych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

 

18. Wykonawca w ramach oferowanej ceny zobowiązany jest do nieodpłatnego wyposażenia 

nieruchomości w pojemniki i worki na odpady komunalne na czas trwania umowy: 

a. pierwszy raz do dnia 01.07.2016r. 

b. od terminu zgłoszenia nowej nieruchomości w ciągu 14 dni. 

 

19. Wykonawca po zakończeniu umowy nie zabierze pojemników na zmieszane odpady 

komunalne wcześniej niż zostaną ustawione pojemniki przez nowego wykonawcę i nie 

później niż 2 dni po zakończeniu umowy i ustawieniu pojemników przez nowego 

wykonawcę.  

 

Poza pojemnikami na zmieszane odpady komunalne, Wykonawca w ramach oferowanej ceny 

dostarczy właścicielom nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej 

worki do selektywnej zbiórki odpadów. Worki powinny zawierać nazwę i dane adresowe  

wykonawcy i powinny być w kolorach określonych w Regulaminie utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy. 

Dla zabudowy wielorodzinnej, instytucji i podmiotów gospodarczych wykonawca powinien 

zabezpieczyć pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Pojemniki powinny zawierać  

nazwę i dane adresowe wykonawcy i powinny być w kolorach określonych w Regulaminie 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba. 

Na terenie miasta Nowa Dęba w obszarze zabudowy wysokiej znajduje się 26 szt. pergol 

śmietnikowych, które należy wyposażyć w około 100szt. pojemników na zmieszane odpady 

komunalne o pojemności 1100l. 

Na terenie miasta i gminy Nowa Dęba należy zabezpieczyć: 50 szt. pojemników na  

makulaturę, 56 szt. pojemników na plastik i 49 szt. pojemników na szkło o pojemności 1,5m3  

i 2,5m3 oraz 19 szt. pojemników na tekturę o pojemności 1100l. 

Od 01 lipca 2013r. do 31 grudnia 2015r. nieruchomości położone na terenie miasta i gminy 

Nowa Dęba wyposażono w około: 26 szt. pojemników o pojemności 60 l, 90 szt. pojemników  

o pojemności 80 l, 909 szt. pojemników o pojemności 120 l, 373szt. pojemników o pojemno-

ści 140 l, 157 szt. pojemników o pojemności 1100 l oraz po 3 szt. pojemników o pojemności 

5 000l, 7 000l i 10 000l.  

 

Lp. Lokalizacja pojemników Rodzaje i liczba pojemników do selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych 

na terenie zabudowy wielorodzinnej 

Tworzywa 

sztuczne 

szkło makulatura tektura 

1. Przy budynku Kościuszki 1 1 1 1 1 
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2. Przy budynku Kościuszki 1A 1 1 1  

3. Pomiędzy budynkami Kościuszki 3 i 

Kościuszki 5 

1 1 1  

4. Przy budynku Kościuszki 6 1 1 1  

5. Przy budynku Kościuszki 12 2 1 1 1 

6. Przy budynku Kościuszki 10 2 1 1  

7. Przy budynku Kościuszki 106 1 1 1  

8. Anieli Krzywoń  1 1 1  

9. Za budynkiem Mickiewicza 10 1 1 1  

10. Za budynkami przy ul. Mickiewicza 

(strona parzysta) obok garaży 

2 1 1 1 

11. Pomiędzy budynkami Jana Pawła II 

3, a Krasickiego 2 

2 1 1  

12. Przy budynku Jana Pawła II 6 1 1 1  

13. Przy budynku Jana Pawła II 10 1 1 1  

14. Pomiędzy budynkami Jana Pawła II 

11 a Krasickiego 6 

1 1 1  

15. Przy budynku Jana Pawła II 16 1 1 1  

16. Przy budynku Jana Pawła II 22 1 1 2 1 

17. Pomiędzy budynkami Jana Pawła II 

26 i Jana Pawła II 24 

1 1 1  

18. Przy budynku Jana Pawła II 30 1 1 1  

19. Przy budynku Jana Pawła II 36 2 2 2  

20. Za budynkiem Aleja Zwycięstwa 3 1 1 1 1 

21. Przy budynku Szkolna 2 i hali tar-

gowej 

2 1 1 1 

22. Szkolna 7 1 1 1  

23. Krasickiego 3 1 1 1  

24. Krasickiego 35 1 1 1  

25. Broniewskiego 1 2 1 1  

26. Broniewskiego 3 1 1 1  

27. Spółdzielcza 1 i 1A 1 1 1  

 

 

20. Wykonawca jest zobowiązany do informowania zamawiającego (nie później niż w ciągu  

7 dni) o każdym przypadku braku selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieru-

chomości. Wykonawca odbierający odpady komunalne ma obowiązek przyjąć je jako zmie-

szane odpady komunalne i niezwłocznie powiadomić o tym Gminę. Do informacji należy 

dołączyć fotografię (z datą), która pozwoli zidentyfikować nieruchomość. 

 

21. Środki uzyskane ze sprzedaży selektywnie odebranych surowców wtórnych są dochodem 

wykonawcy i powinny być uwzględnione w kalkulacji przy ustalaniu ceny za wykonywaną 

usługę w tym za dostarczanie worków lub pojemników. 

 

22. Utylizacja, przetwarzanie i recykling zebranych odpadów odbywa się na koszt  

wykonawcy. 

23. W przypadku występowania nieruchomości i podmiotów nie ujętych w wykazie dostar-

czonym do SIWZ, wykonawca wykona usługę wywozu odpadów z podaniem adresu, ilości 

zamieszkujących tam mieszkańców i ilości wywiezionych odpadów. Wykonanie tej usługi 

odbywać się będzie w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §6 ust. 2 umowy, 

jednocześnie informując Zamawiającego o zaistniałym fakcie w ciągu 7 dni. 
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24. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania zamawiającemu sprawozdań według 

wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012r. w sprawie 

wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach cie-

kłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 

r., poz. 630) oraz  częstotliwości określonej w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 250). 

 
25.  Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu raz na pół roku, jako załącznik do 

sprawozdań, o których mowa w § 9 ust. 2 – informacje o zebranych odpadach w Punkcie Selek-

tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zawierające: ilość odebranych odpadów z po-

działem na poszczególne frakcje przyjmowane w PSZOK oraz sposób zagospodarowania wraz ze 

wskazaniem instalacji, do której zostały one przekazane.  

 

26. Wykonawca dołączy do faktury miesięcznej karty przekazania odpadów uwzględniające 

datę, kod, rodzaj i wagę odpadów przekazanych do RIPOK oraz do pozostałych instalacji.  

Z kart przekazania odpadów musi jednoznacznie wynikać, że odpady pochodzą z terenu Gmi-

ny Nowa Dęba.  

27. Na każde wezwanie Gminy, Wykonawca przedstawi wykaz nieruchomości i rodzaje po-

jemników/worków dostarczonych dla tych nieruchomości. 

 

28. Wymagana częstotliwość wywozu odpadów: 

1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej: 

a) odpady zmieszane – sołectwa - raz na trzy tygodnie, miasto Nowa Dęba - raz na dwa  

tygodnie, 

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne,  

opakowania wielomateriałowe – raz w miesiącu, 

c) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – jeden raz w trakcie trwania umowy,  

w III lub IV kwartale 2016r., 

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - jeden raz w trakcie trwania umowy,  

w III lub IV kwartale 2016r., 

e) odpady ulegające biodegradacji – raz w miesiącu, nie więcej niż 2 pojemniki/worki  

o pojemności 120L, 

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej: 

a) odpady zmieszane – miasto Nowa Dęba (w tym budynek przy ul. Spółdzielcza 1 i 1A)- 

sześć razy w tygodniu; Osiedle Buda Stalowska – jeden raz na trzy tygodnie, 

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne, opa-

kowania wielomateriałowe – miasto Nowa Dęba (w tym budynek przy ul. Spółdzielcza 1  

i 1A) dwa razy w miesiącu; Osiedle Buda Stalowska- raz w miesiącu, 

c) odpady wielkogabarytowe, gruz, zużyte opony- miasto Nowa Dęba (w tym budynek przy 

ul. Spółdzielcza 1 i 1A) raz w tygodniu - w piątek; Osiedle Buda Stalowska- jeden raz w trak-

cie trwania umowy, w III lub IV kwartale 2016r., 

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – miasto Nowa Dęba (w tym budynek przy ul. 

Spółdzielcza 1 i 1A) raz w tygodniu- w piątek, Osiedle Buda Stalowska- jeden raz w trakcie 

trwania umowy, w III lub IV kwartale 2016r. 

e) Wykonawca, oprócz stosowania  częstotliwości odbioru odpadów określonych powyżej,  

zobowiązany jest także do monitorowania stanu zapełnienia pojemników i dopasowywania  

częstotliwości ich opróżnienia lub ilości pojemników i worków, w taki sposób, aby nie do-

puszczać do zalegania przy nich odpadów, 

3) ze śmietniczek usytuowanych na przystankach na terenie gminy Nowa Dęba (24szt.  

o pojemności 0,10m3 ) – raz na trzy tygodnie, 
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4) ze śmietniczek usytuowanych na terenie miasta Nowa Dęba przy głównych ciągach 

komunikacyjnych (w tym na terenie Parku Miejskiego) w ilości 193 szt. (184 szt. o pojem-

ności 0,033 m3, 4 szt. o pojemności 0,10m3, 5 szt. o pojemności 0,12 m3) - 3 razy w tygodniu,  

5) z wybranych punktów aptecznych z terenu miasta i gminy Nowa Dęba (wg załącznika 

nr 9 do SIWZ) leków po terminie ważności lub niewykorzystanych leków – nie rzadziej 

niż raz na kwartał (po wcześniejszym zapełnieniu pojemników, dopuszcza się odbiór na 

zgłoszenie). 

5) z wybranych punktów z terenu miasta i gminy Nowa Dęba (wg załącznika nr 10 do 

SIWZ) baterii i akumulatorów małogabarytowych – nie rzadziej niż raz w trakcie trwa-

nia umowy (po wcześniejszym zapełnieniu pojemników, dopuszcza się odbiór na zgło-

szenie). 

Wykonawca wyposaży wskazane obiekty użyteczności publicznej w pojemniki do zbierania 

baterii i akumulatorów małogabarytowych. 

6 ) z obszarów, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne: 

(firmy i instytucje) położonych poza obszarami zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz 

wielorodzinnej: 

a) odpady zmieszane – wg załącznika nr 11 do SIWZ, stanowiącego zestawienie pojemni-

ków zgodnie ze złożonymi deklaracjami przez firmy i instytucje położone na obszarach Mia-

sta i Gminy Nowa Dęba, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komu-

nalne (poza obszarami zabudowy wielorodzinnej), w terminach wskazanych w harmonogra-

mie odbioru odpadów komunalnych; 

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe – raz w miesiącu; 

7) z terenów Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie- często-

tliwość odbioru wg zgłoszenia Wojskowego Oddziału Gospodarczego (zgodnie ze złożoną 

deklaracją (stan na dzień 08.04.2016r. - odbiór pojemników 1100l: 135szt.-  

1 raz w miesiącu; pojemników 7000l - 28 szt. – 1 raz w miesiącu). 

8) z Cmentarza Komunalnego w Nowej Dębie – (zgodnie ze złożoną deklaracją) z pergoli 

śmietnikowych usytuowanych na terenie Cmentarza Komunalnego jeden raz w miesiącu, z 5 

pojemników o pojemności 1100 l usytuowanych przy ul. Cmentarnej – minimum dwa razy  

w miesiącu. 
 

29.Wymagania jakie powinny spełniać worki i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów: 

1) pojemniki i worki powinny być w następujących kolorach: 

a) niebieski - papier, 

b) żółty – tworzywa sztuczne typu PET, 

c) różowy – opakowania wielomateriałowe, metale nieżelazne, 

d) zielony – szkło i opakowania szklane, 

e) brązowy - odpady ulegające biodegradacji, 

f) czarny – odpady zmieszane 

 

30. Worki powinny spełniać niżej wymienione wymagania: 

a) materiał - folia polietylenowa, 

b) pojemność – 60 l, 120 l, 

c) grubość- min. 60 mikronów, 

d) nadruk-oznaczenie rodzaju odpadów oraz nazwa i dane adresowe wykonawcy.  

 

31. Rodzaj pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych: 

a) zabudowa jednorodzinna – 60 l, 80 l, 110 l, 120 l lub 240 l, 

b) zabudowa wielorodzinna – 240 l lub 1100 l, 

c) firmy i instytucje – 120 l, 240 l, 1100 l, 5000 l, 7000 l, 10000 l, 1100 l 
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32. Ilość worków do selektywnej zbiórki, które musi zapewnić wykonawca: 

a) niebieski, żółty, różowy, zielony, brązowy – po jednym na nieruchomość, następne po  

odebraniu pełnego worka. 

 

33. Na Wykonawcy ciąży obowiązek natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń terenu 

powstałych podczas załadunku i transportu odpadów. Wykonawca zobowiązany jest również 

usunąć zanieczyszczenia powstałe wokół pojemników na odpady. 

 

34. W czasie trwania umowy Wykonawca zapewnia dezynfekcję pergol śmietnikowych  

w zabudowie wielorodzinnej z częstotliwością: w III kwartale – jeden raz w miesiącu,  

w IV kwartale – jeden raz. 

 

35. Wykonawca będzie prowadził przegląd pojemników zlokalizowanych w pergolach śmiet-

nikowych w zabudowie wielorodzinnej na terenie Miasta Nowa Dęba 1 raz w trakcie trwania 

umowy, biorąc pod uwagę stan techniczny pojemników oraz stosowanych etykiet informacyj-

nych. 

 

36. Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników  

w wyniku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem lub wynikłe z winy Wykonawcy, ich  

naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego lub wymiana należy do Wykonawcy. 

 

3.3. Zamawiający informuje, że oferty składane w przetargu nieograniczonym będą musiały 

obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  

i przewidujących odmienny sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa). 

3.4. W razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich usług objętych 

przedmiotem zamówienia. 

3.5. Usługa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności  

z wymogami: 

a) Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

     (Dz. U. z 2016r. poz. 250), 

b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.), 

c) Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznymi  i elektronicznym 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej 

ustawy, 

d) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232), 

e) 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), 

f) Uchwały Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 

2012r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 

(Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 11.09.2012r., poz. 1829 ze zm.), 

g) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawoz-

dań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realiza-

cji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012r. poz. 630), 

h) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomu recyklin-

gu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji od-

padów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), 

i) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograni-

czenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składo-

wania oraz sposobu obliczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012r. poz. 676), 
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j) Ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowy-

mi (Dz. U. z 2013r. poz. 888),  

k) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009r. Nr 104, poz. 

868), 

l) Uchwały Nr XXVII/238/2012 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 grudnia 2012r.  

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Wojewódz-

twa Podkarpackiego z 15.01.2013r., poz. 281) załącznik nr 12 do SIWZ,  

ł) Uchwały Nr XLII/386/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 kwietnia 2014r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa 

Dęba. 

m) Uchwały   Nr XXXI/281/2013  Rady  Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 17 kwietnia 2013 r. 

w  sprawie  określenia szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia usług  w  zakresie  

odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i zagospodarowania tych  

odpadów. 

n) Uchwały Nr XLII/388/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 kwietnia 2014r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów. 

 

3.6. Usługa musi być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz należytą  

starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz  

z zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów. 

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi 

odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in.: ewentual-

nego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno-prawnych związanych z 

odbieraniem i dostarczeniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działal-

ność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

 

3.7. Miejsce realizacji: Gmina Nowa Dęba. 

 

IV. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert  

częściowych: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.    

V.   Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:  

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości 50%  

zamówienia podstawowego.  

VI.  Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 

muszą odpowiadać oferty wariantowe:  

 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

VII. Termin wykonania zamówienia: od 1 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016r.  

Zamawiający zastrzega, że terminy szczegółowe realizacji zamówienia mogą ulec ko-

niecznemu przesunięciu w razie przedłużenia się procedury przetargowej, w związku z 

tym termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie.  

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia 

tych warunków: 
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W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki opisane w art. 

22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. 

 

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

  Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Oferent wykaże iż posiada: 

 wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komu-

nalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 

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

r., poz. 391), 

 aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych zgodnie z wymogami 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243 

ze zmianami). 

 

 

b. posiadają wiedzę i doświadczenie  

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 

że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli  okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje 

usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości o łącznej masie ode-

branych odpadów komunalnych co najmniej 1000 Mg ( rocznie) wraz z dokumen-

tami potwierdzającymi, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana nale-

życie. 

 

c. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia.  

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 

że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej: 

 dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych, które spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

 dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych od-

padów komunalnych, które spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wyma-

gań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

 jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; 

 bazą magazynowo – transportową usytuowaną w gminie Nowa Dęba lub w od-

ległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Nowa Dęba, usytuowaną na 

terenie, do którego posiada tytuł prawny spełniającą wymagania określone w 

niniejszej specyfikacji. 
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d. Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 

że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 300 000 złotych 

(słownie : trzysta tysięcy 00/100 ). 

 

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których 

mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pi-

semne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zgodnie z §1 ust. 6 pkt 2 roz-

porządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego  w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą 

być składane zamawiający żąda załączenia do oferty dokumentów dotyczących w szcze-

gólności:  

-  zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywa-

niu zamówienia, 

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 

3. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi wg formu-

ły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadcze-

niach wymaganych przez Zamawiającego i wyszczególnionych w SIWZ, dołączonych do 

oferty. 

4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaga-

nych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub, którzy nie złożyli pełnomoc-

nictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, 

zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyzna-

czonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu oraz spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego, nie 

później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

5. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

6. Ofertę stanowi formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ) i inne dokumenty, 

potwierdzające spełnienie przez oferenta wymaganych warunków. 

7. Oferta musi być podpisana przez uprawnioną osobę (lub osoby). 

 

IX.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 

celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące oświadczenia, że: 
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a) Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności i czynności będących 

przedmiotem zamówienia. 

b) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie  

c) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy-

konania zamówienia 

d) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie za-

mówienia. 

e) Nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 powołanej ustawy. 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów w formie ory-

ginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem potwierdzających 

spełnienie 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 w postępowaniu załącznik nr 1 do SIWZ  

formularz ofertowy.  

 

b) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunal-

nych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 

1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2012 r., poz. 391), 

 

 

c) aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych zgodnie z wymogami ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243 ze zmiana-

mi). 

 

d) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zos-

tały wykonane lub są wykonywane należycie; 

Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 3 do SWIZ.  

Określenie dostaw, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wyka-

zie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach niewykonanych lub wy-

konanych nienależycie - Oferent wykonał lub wykonuje usługi odbierania odpadów 

komunalnych z nieruchomości o łącznej masie odebranych odpadów komunalnych co 

najmniej 1000 Mg ( rocznie) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługa ta zo-

stała wykonana lub jest wykonywana należycie. 

 

e) Wykaz  narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych ( w tym informacja o 

dysponowaniu bazą magazynowo – transportową) dostępnych wykonawcy usług w 

celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 

zasobami  Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 4 do SWIZ.  
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(dysponowanie dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpa-

dów komunalnych, które spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych, które spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Śro-

dowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; 

 bazą magazynowo – transportową usytuowaną w gminie Nowa Dęba lub w odległości 

nie większej niż 60 km od granicy gminy Nowa Dęba, usytuowaną na terenie, do któ-

rego posiada tytuł prawny spełniającą wymagania określone w niniejszej specyfikacji.) 

f) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzo-

nej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 300 000 

złotych (słownie: trzysta tysięcy 00/100).  

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 2 do SIWZ) 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działal-

ności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewiden-

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

ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego za-

mówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przed-

miotowe dokumenty dla każdego z nich). 

c) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w powyższym składa dokument 

wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające 

odpowiednio, że:  

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert), 

i)  Ponadto należy złożyć:  

 Kopię wpłaty wadium, 

 Oświadczenie o grupie kapitałowej – załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofer-

towy  

 Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale pod-

wykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu 

zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcom. 

 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych 

podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami 

których będzie dysponował wykonawca: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, 

inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od od-
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powiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia; 

 

X.   Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów: 

 Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami oraz przekazywanie 

oświadczeń i dokumentów zgodnie z art. 28 ustawy „Prawo zamówień Publicznych”  w 

formie pisemnej, faxem lub drogą elektroniczną. 

 Adres: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba 

 Fax:     (0 – 15)  846 - 51 – 37 

 E-mail: gmina@nowadeba.pl  

XI.  Do porozumiewania z wykonawcami uprawnieni są: 

1. Marcin Furtak  -  tel. (0-15) 846 - 26 – 71 wew. 302. 

XII. Wymagania dotyczące wadium: 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wy-

sokości 10 000,00 zł  (słownie: dziesięć tysięcy ) do dnia  

26 kwietnia 2016 r. do godz. 11:00. 

2. Wadium może być wnoszone w formie dopuszczonej ustawą Pzp: 

3. W przypadku wpłaty wadium w formie przelewu należy wpłacić go na rachunek 

Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu O/Nowa 

Dęba nr rach:  82 9434 1083 2003 1300 0101 0007. 

4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach - dokument 

wadium należy złożyć w kasie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba (pok. 206) 

5. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie 

skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

6. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie 

zgodne  z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. „Zamawiający za-

trzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybra-

na:  

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach 

określonych w SIWZ, (jeżeli SIWZ przewiduje wymóg wniesienia zabezpieczenia), 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przy-

czyn leżących po stronie wykonawcy. 

7. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo za-

mówień publicznych. 

XIII. Termin związania ofertą:   30  dni. 

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert: 

1. Złożona oferta musi być zgodna z ustawą „Prawo zamówień publicznych” z dnia 

29.01.2004 r. 

2. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim. 

3. Oferta powinna zawierać: 

a)  imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres oferenta, datę sporządzenia oferty 

oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania w postępowaniu 

przetargowym; 

mailto:spomocowe@nowadeba.pl
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b)  wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, zgodnie  

z przedstawionym powyżej wykazem (pkt. IX niniejszej SIWZ); 

4. Należy ponumerować każdą ze stron w prawym górnym rogu na każdej stronie. 

5. Ofertę należy zaopatrzyć na końcu własnoręcznym podpisem wykonawcy bądź osób 

mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu. 

6. Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki zaś należy omówić w 

uwadze, zaopatrzonej własnoręcznym podpisem oferenta lub osoby upoważnionej. 

Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami. 

7. Ofertę należy umieścić w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie. Koperta powinna 

być nieprzezroczysta i zapieczętowane w taki sposób, aby nie budziło to żadnych 

wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści 

oferty przez osoby nieupoważnione. 

8. Koperta powinny być oznaczona następująco: 

 

Oferta na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z  terenu 

Gminy Nowa Dęba 

UWAGA: nie otwierać przed 26 kwietnia 2016r. r. godz. 11:05. 

 Nazwa i adres Zamawiającego, 

 Nazwa i adres Oferenta 

9. Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów. 

10. Bez względu na wynik przetargu, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i 

złożeniem oferty poniesie wykonawca.  

XV.  Miejsce oraz termin składania ofert: 

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w Biurze Obsługi 

Klienta ( parter, obok głównego wejścia) do dnia 26 kwietnia 2016 r. do godz. 11:00. 

XVI. Otwarcie i badanie ofert: 

1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta  

i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, w pok. 104 w dniu 26 kwietnia 2016 r. 

 o godz. 11:05. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza prze-

znaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, ce-

ny ofert. 

5. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obli-

czeniu ceny oferty w sposób określony art. 87 ustawy. 

XVII. Z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, 

którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy. 

XVIII. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli podlega ona odrzuceniu na podstawie art. 89 

ustawy. 

XIX. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje co najmniej jeden z wa-

runków z art. 93, ust.1 ustawy. 

XX. Opis sposobu obliczenia ceny: 

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów opisanych w 

punkcie XXI niniejszej SIWZ. 
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XXI. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podany-

mi kryteriami i ich wagami: cena – 98% oraz termin płatności faktur 2% 

1. Opis sposobu oceny ofert: 

Kryterium cena (Kc) 

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru: 

 

Kc=Cn/Cb x 100 x R% 

 

Kc – liczba punktów ocenianej oferty dla kryterium ceny, 

Cn – cena brutto oferty najtańszej, 

Cb – cena brutto oferty ocenianej, 

R – ranga kryterium (98) 

 

2. Kryterium termin płatności faktur (Kt) 

- minimalny termin płatności faktury  - 21 dni, 

- maksymalny termin płatności faktury – 30 dni, 

 

Maksymalna liczba punktów wynosi 2. 

Termin płatności faktur  21 dni – 0 pkt. 

Termin płatności faktur 30 dni – 2 pkt. 

Oferta z propozycja poniżej 21 dni jak i powyżej 30 dni zostanie odrzucona. 

 

 

 

 

 

XXIII. Informacja o formalnościach podejmowanych po wyborze oferty 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wyko-

nawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres 

wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru. 

2. Wraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zgodnie z art. 

92, ust. 1, pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych prześle  listę uczestników po-

stępowania, oraz streszczenie oceny i porównania ofert. 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach 

określonych art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia na-

leżytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że za-

chodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp. 

XXIV. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 5 do ni-

niejszej SIWZ. 

Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie w przypadku: 

1. klęski żywiołowej; 
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2.  warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających  

świadczenie usługi, 

3.  odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w 

tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów świadczen-

ia usługi, 

4. siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 

5. zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy na skutek zmian zawartej   przez Zamawiającego umowy o 

dofinansowanie. 

6.  zmiany harmonogramu w zakresie rzeczowo - finansowym z uwzględnieniem 

zapisów j/w, 

7.  zmiany nr konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych, 

8.  zmiany stawki podatku VAT, 

9. ograniczenia zakresu rzeczowego, 

10. Zmian wynikających z przepisów prawa a w szczególności : 

 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba, 

 Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

 postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

11. Zmiany mogą być dokonywane przy zachowaniu następującej kolejności  postępow-

ania: 

1. Pisemny wniosek strony umowy o zmianę umowy wraz z uzasadnieniem i 

wskazaniem podstawy zmiany umowy zawartej w warunkach zmiany umowy; 

2. Sporządzenie aneksu do umowy i podpisanie przez strony umowy. 

 

XXV. W toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, oferentowi przysługu-

ją środki odwoławcze, określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2007r Nr 233 poz. 6155, z późn. zm.). 

XXVI. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umownej brutto. 

XXVII. Postanowienia końcowe: 

Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak rów-

nież treść pytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią Spe-

cyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i są wiążące dla Wy-

konawców przy składaniu ofert. O ewentualnym przedłużeniu terminu składania ofert, 

jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających 

z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, którym przekazano Spe-

cyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Informacja ta zostanie ponadto zamiesz-

czona na stronie internetowej http://www.nowadeba.pl/przetargi/przetargi/ Wszelkie 

prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą 

podlegały nowemu terminowi. 

Uwaga: Wykonawca, który pobrał SIWZ ze strony internetowej i nie 

zawiadomił o tym zamawiającego nie otrzyma pisemnie treści zapytań i odpowie-

dzi oraz informacji o zmianach, dlatego zobowiązany jest przeglądać na bieżąco 

podaną stronę internetową Gminy Nowa Dęba.  

 

http://www.nowadeba.pl/przetargi/przetargi/

