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Znak sprawy: IOŚ 272.6.2013  
Kamieńsk, 23.05.2013r. 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TER ENU 
GMINY KAMIE ŃSK 
 
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
 
Gmina Kamieńsk 
ul. Wieluńska 50 
97-360 Kamieńsk 
godziny urzędowania: 
poniedziałek, środa, czwartek 8:00-16:00 
wtorek 8:00-17:00 
piątek 8:00-15:00 
www.kamiensk.com.pl oraz www.bip.kamiensk.com.pl 
e-mail: kamiensk@kamiensk.com.pl 
tel. 44/ 681 71 23 
fax. 44/ 681 71 53  
 
II. Tryb udzielenia zamówienia  
 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm., 
a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzeniami wykonawczymi 
dotyczącymi przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 
1) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231). 
2) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1650).  
3) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 
ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, 
poz. 1649). 
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień 
publicznych. 
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz 
art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych. 
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiot zamówienia   

1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 



1.1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów 
komunalnych z terenu gminy Kamieńsk. Zakres zamówienia dotyczy posesji zamieszkałych  
1.1.2. Kody CPV: 
90500000-2 - Usługi związane z odpadami 
90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. 
90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami 
 
1.2.Informacje ogólne mające wpływ na wycenę zamówienia: 
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarować odpady 
komunalne ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kamieńsk oraz 
Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnej. Przez odbieranie odpadów należy 
rozumieć w szczególności opróżnianie pojemników z odpadów i transport tych odpadów do 
miejsca ich zagospodarowania. 
1.2.1. Powierzchnia gminy wynosi: 95,81 km2.  
1.2.2. Dane dotyczące liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy, oraz 
szacowaną liczbę gospodarstw domowych wg stanu na dzień 31.12.2012r. przedstawia tabela 
poniżej. 

Lp. Miejscowość 
Liczba mieszkańców 

zameldowanych 

Szacunkowa 
liczba 

gospodarstw 
domowych 

W tym zabudowa 
wielolokalowa 

1. Aleksandrów 128 40  
2. Barczkowice 305 125  
3. Danielów 172 51  
4. Dąbrowa 41 11  
5. Gałkowice Nowe 91 33  
6. Gałkowice Stare 270 79  
7. Gorzędów 879 263  
8. Huby Ruszczyńskie 59 14  
9. Huta Porajska 42 11  
 

10. 
 

Kamieńsk 
 

2 967 
 

918 
1 wspólnota 
mieszkaniowa 
ul. Mickiewicza 23  
(24 mieszkania) – 
liczba osób 58 
4 wspólnoty 
mieszkaniowe 
ul. Sportowa 5 (12 
mieszkań) – liczba osób 
39  
ul. Sportowa 7 
(12 mieszkań) – liczba 
osób 34  
ul. Armii Krajowej  2 
(12 mieszkań) – liczba 
osób 36 
ul. Mjr. Hubala  (12 
mieszkań) – liczba osób 
34 

11. Kolonia Olszowiec 17 3  
12. Koźniewice 230 84  
13. Michałów 18 5  



14. Napoleonów 43 17  
15. Norbertów 2 2  
16. Ochocice 363 109  
17. Ozga 30 11  
18 Podjezioro 79 29  
19. Pytowice 215 63  
20. Ruszczyn 2 4  
21. Siódemka 34 16  
22. Szpinalów 106 37  
23 Włodzimierz 106 25  

 RAZEM 
6 199 1950 Liczba mieszkań 72 

Liczba osób 201 
 
 
1.2.3. Ogólna ilość odpadów zebranych w 2012 r. na terenie gminy przez firmy odbierające 
odpady: 722,40 Mg 

 
Wskazana ilość odebranych w 2012 r. odpadów jest podana jedynie pomocniczo w celu 
ułatwienia wykonawcom wyceny zamówienia. Zamawiający prognozuje, że po 
wprowadzeniu na terenie Gminy Kamieńsk nowego systemu zbiórki odpadów ilość 
odbieranych odpadów wzrośnie.  
 
1.2.4. Ilość umów na wywóz odpadów zawartych przez mieszkańców wg stanu na dzień 
31.12.2012 r. wynosiła 1464 szt. 
 
1.3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarować 
następujące rodzaje odpadów: 
 

1) z zamieszkałych posesji:  
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 
b) segregowane odpady komunalne z podziałem na następujące frakcje: 
- papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło.  
 
2) z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) pozostałe 
odpady komunalne: 

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
b) meble i odpady wielkogabarytowe, 
c) odpady budowlano – rozbiórkowe, 
d) zużyte opony, 
e) chemikalia (w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin, środki owadobójcze. 
f) przeterminowane leki– wykaz punktów: 
- Apteka MEDIQ - ul. Słowackiego 12/14, 97-360 Kamieńsk, 
- Apteka Kalina - ul. Głowackiego 10, 97-360 Kamieńsk. 
g) zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34 wykaz punktów: 
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńsku, ul. Sportowa 8,  
97-360 Kamieńsk  
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku, ul. Szkolna 4, 97-360 Kamieńsk 
- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Józefa Adamowskiego w Gorzędowie, ul. Józefa 
Adamowskiego 7, 97-360 Kamieńsk 
- Urząd Miejski w Kamieńsku, ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk 
- Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieńsku, ul. Mickiewicza 23, 97-360 Kamieńsk. 



h) opakowania z tworzyw sztucznych (frakcja PET) i szkło w gniazdach 
ogólnodostępnych 
- 30 zestawów z możliwością zmiany o 10%. 
 
1.4. Zorganizowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
1.4.1. Do obowiązków Wykonawcy należy zorganizowanie i prowadzenie punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla 
wszystkich mieszkańców gminy i na zasadach określonych w niniejszym punkcie SIWZ,  
w tym: 
a) jednego centralnego mobilnego punktu zbierania odpadów komunalnych, w których mogą 
być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów, 
zużytych baterii i akumulatorów, opon, mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych 
pochodzących z gospodarstw domowych w miejscu wskazanym w pkt 1.4.2 SIWZ 
b) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 37 pomocniczych punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, w tym w punkach wskazanych w pkt. 1.3. ppkt 2) lit. f) i g) 
SIWZ. W ramach zorganizowania i prowadzenia pomocniczych punktów selektywnego 
zbierania odpadów Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w tym 30 zestawów gniazd 
ogólnodostępnych w postaci 2 pojemników w każdym punkcie o pojemności min.1,5 m3 

każdy dla selektywnego zbierania odpadów: szkła oraz tworzyw sztucznych (frakcja PET),  
1.4.2. W ramach zamówienia w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego (utwardzony 
teren ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk) Wykonawca zorganizuje mobilny PSZOK.  
1.4.3. PSZOK zostanie wyposażony przez Wykonawcę w odpowiednie pojemniki tak, aby 
zapewnić prawidłową segregację odpadów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kamieńsku 
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (załącznik nr 1) oraz 
uchwałą Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Kamieńsk (załącznik nr 2). 
1.4.4. Wykonawca odpowiada za zachowanie na terenie PSZOK i wokół niego czystości  
i porządku. 
Centralny PSZOK, o którym mowa w pkt 1.4.1 lit. a) SIWZ będzie odbierał odpady od 
mieszkańców przez cały okres trwania umowy raz w miesiącu, w każdą ostatnią sobotę 
miesiąca w godz. 1000 – 1600. Z pomocniczych punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych odpady winny być odbierane w sposób uniemożliwiający przepełnienie 
pojemników, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. 
1.4.5. Do PSZOK mieszkańcy mogą oddawać odpady zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej  
w Kamieńsku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz uchwałą 
Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Kamieńsk. 
 
1.5.  Pojemniki 
1.5.1. Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany 
pojemnikowo-workowy zbiórki odpadów komunalnych: 
1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą z pojemników 
 o pojemności 60 l, 120 l lub 240 l od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy. Na właścicielach nieruchomości zamieszkałych spoczywa odpowiedzialność za 
utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 
2) Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie 
workowym. Wprowadza się dwa rodzaje worków: 
a) na odpady z tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz odpady 
 z papieru i tektury, 
b) na odpady ze szkła. 



1.5.2. Na terenie zabudowy wielolokalowej obowiązywać będzie system pojemnikowy 
zbiórki odpadów komunalnych: 
1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą z pojemników  
o pojemności 1100 l od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów oraz uchwałą Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamieńsk. Na właścicielach 
nieruchomości zamieszkałych spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie pojemników  
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 
2) Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie 
pojemnikowym o pojemności 1100 l. Wprowadza się dwa rodzaje pojemników: 
a) pojemnik z napisem „plastik, metal, opakowania wielomateriałowe, papier” na odpady 
 z tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz papieru i tektury, 
b) pojemnik z napisem „szkło” na odpady ze szkła. 
1.5.3. Na czas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca umożliwi wyposażenie 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady komunalne  
o pojemnościach i właściwościach określonych w uchwale Rady Miejskiej w Kamieńsku  
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (załącznik nr1) oraz uchwałą 
Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Kamieńsk (załącznik nr2). 
1.5.4. Zamawiający nie ponosi kosztów zaopatrzenia mieszkańców w pojemniki. 
1.5.5. Wykonawca wyposaży PSZOK w pojemniki w ilości i o rodzajach wynikających  
z potrzeb z uwzględnieniem uchwał Rady Miejskiej stanowiących załącznik nr 1 i 2 do 
SIWZ. 
1.5.6. Wykonawca wyposaży punkty, w których odbywać się będzie zbiórka 
przeterminowanych leków oraz punkty, w których odbywać się będzie zbiórka zużytych 
baterii i akumulatorów w odpowiednie pojemniki z uwzględnieniem potrzeb występujących w 
danych punktach. Dodatkowo Wykonawca zapewni estetyczne pojemniki o pojemności nie 
mniejszej niż 1,5m3 każdy na odpady z tworzyw sztucznych (PET) i szkła w gniazdach 
ogólnodostępnych. 
1.5.7. Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia 
pojemników z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany na własny 
koszt uszkodzonego pojemnika. 

 
1.6. Częstotliwość i zasady odbioru i wywozu odpadów. 
1.6.1. Odbiór i wywóz odpadów komunalnych Wykonawca będzie realizował  
z częstotliwością i na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej w Kamieńsku  
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
a) Niesegregowane odpady komunalne z terenu nieruchomości, należy usuwać: 
- obszary zabudowy wielolokalowej – raz w miesiącu, 
- obszary zabudowy jednorodzinnej – raz w miesiącu. 
b) Segregowane odpady komunalne z terenu nieruchomości, należy usuwać: 
- obszary zabudowy jednorodzinnej – raz na dwa miesiące, 
- obszary zabudowy wielolokalowej – raz na dwa miesiące. 
1.6.2. Odbiór i wywóz odpadów komunalnych Wykonawca będzie realizował  
w poszczególnych miejscowościach zawsze w ten sam dzień roboczy tygodnia.  
1.6.3. Odbiór odpadów ma odbywać się w godzinach od 7.00 do 18.00, z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy, 



1.6.4. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi), gdy nie 
jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie 
każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą i może polegać  
w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli 
nieruchomości oraz innych terminów ich odbioru. 
1.6.5. Wykonawca sporządzi dla każdej nieruchomości harmonogram odbierania odpadów – 
zgodnie z częstotliwościami wskazanymi w pkt 1.6.1, w celu umożliwienia właścicielowi 
nieruchomości udostępnienia pojemnika na odpady. Ustala się termin wykonania  
i przekazania harmonogramu właścicielom nieruchomości do dnia 28 czerwca 2013 r. Wraz 
 z harmonogramem Wykonawca ma obowiązek opracować i dostarczyć mieszkańcom  
w terminie do 28.06.2013r. ulotki informacyjne o sposobie przygotowania 
wyselekcjonowanych odpadów komunalnych, ze wskazaniem, które odpady należy wrzucać 
do poszczególnych pojemników (worków). 
1.6.6. Wykonawca przedstawi projekt harmonogramu Zamawiającemu w terminie do 10 dni 
przed rozpoczęciem wykonywania zadania odbierania odpadów. 
1.6.7. Harmonogram uwzględniając częstotliwość opisuje dni, wskazując konkretne daty 
odbioru odpadów z danych nieruchomości; odbiór ma następować cyklicznie. W przypadku, 
gdy dzień odbioru odpadów – zgodnie z częstotliwością i harmonogramem przypada w dzień 
wolny od pracy (święto) Wykonawca obowiązany jest odebrać odpady przed tym dniem. 
1.6.8. Podczas realizacji umowy niedopuszczalne jest mieszanie selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych z odpadami niesegregowanymi. 
1.6.9. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego wywozu odpadów z PSZOK-ów 
zlokalizowanych na terenie gminy tak, aby zapewnić możliwość ciągłego dostarczania 
odpadów przez mieszkańców. 
1.6.10. Wykonawca zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia pojemników na 
przeterminowane lekarstwa, zużyte baterie oraz akumulatory małogabarytowe  
i odbierać odpady w takiej częstotliwości, aby nie dopuścić do przepełnienia tych 
pojemników.    
1.6.11. Wykonawca zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia pojemników  
w gniazdach ogólnodostępnych zlokalizowanych na terenie gminy i odbierać odpady w takiej 
częstotliwości, aby nie dopuścić do przepełnienia tych pojemników 
1.6.12. Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych będzie następował z pojemników 
ustawionych przez właściciela nieruchomości w miejscu widocznym i umożliwiającym 
swobodny do nich dojazd. 
1.6.13. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania każdej ilości odpadów komunalnych i 
każdego rodzaju odpadu komunalnego od wszystkich właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy.  
1.6.14. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest 
obowiązany do spełniania wymagań określonych w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, w tym zgodnie z art. 9d ust. oraz ust. 2 tej ustawy oraz zgodnie z 
rozporządzeniem wydanym przez ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw gospodarki o szczegółowych wymaganiach, o których 
mowa w art. 9d ust. 1, w tym: 
1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego; 
2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - 
transportowej. 
- przez cały okres trwania umowy. 



 
1.7. Kontrola  obowiązku segregowania odpadów. 
1.7.1. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania ciążącego na właścicielu 
nieruchomości obowiązku segregowania odpadów komunalnych oraz informowania 
Zamawiającego i właściciela nieruchomości o przypadkach niedopełnienia przez właściciela 
w/w obowiązku. 
1.7.2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie spełniania przez właścicieli 
nieruchomości obowiązku, o którym mowa 1.7.1 Wykonawca ma obowiązek 
udokumentowania tych nieprawidłowości, poprzez wykonywanie zdjęć lub zapisów wideo  
w sposób umożliwiający jednoznaczne potwierdzenie nieprawidłowości i identyfikację 
miejsca, daty oraz właściciela nieruchomości i niezwłocznego przekazania powyższych 
informacji Zmawiającemu. 

 
1.8. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu 
dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia: 

1)  Raportów miesięcznych zawierających określenie ilości i rodzajów odbieranych 
pojemników (worków) w danym miesiącu wraz z uaktualnionym raportem o ilości i rodzaju 
pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach (załącznik do faktury). 
2)  Sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach. 
3)  Innych informacji na temat odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeżeli w 
trakcie realizacji zamówienia Zamawiający nałoży taki obowiązek. Obowiązek ten dotyczyć 
może jedynie informacji, w posiadaniu, których będzie Wykonawca. 
4)  Jako załączniki do faktury miesięcznej Wykonawca załączy karty przekazania odpadów 
uwzględniające datę, kod, rodzaj, wagę przekazanych odpadów komunalnych do RIPOK. 
Karty przekazania odpadów, o których mowa w zdaniu poprzednim muszą jednoznacznie 
stwierdzać, że odpady pochodzą z terenu Gminy Kamieńsk. 

 
1.9. Pozostałe obowiązki Wykonawcy: 
1.9.1. Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do osiągnięcia 
odpowiednich poziomów recyklingu odbieranych odpadów komunalnych zgodnie z art. 3b  
i 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeniami 
wykonawczymi. 
1.9.2. Prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami prawa 
obowiązującymi w tym zakresie.  
1.9.3. Przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości  
z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do 
właściwej Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub,  
w szczególnych przypadkach, do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu, 
zgodnie z uchwałą w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Łódzkiego. 
1.9.4. Przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i 
unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 
ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 
 
1.10. Obowiązujące przepisy prawa 
Odbiór odpadów komunalnych Wykonawca będzie świadczył zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, w szczególności: 
1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, 
poz. 150 - ze zmianami), 
2) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 
2012, poz. 391 ze zmianami), 



3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz.21) 
4) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 – ze zmianami), 
5) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 
2005 r. , Nr 180, poz. 1495 – ze zmianami),  
6) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r., Nr 79, 
poz. 666 – ze zmianami), 
7) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. , poz. 145), 
8) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 
1673 – ze zmianami), 
9) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu 
informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorowych 
zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010 r. , Nr 249, poz.1674 – ze zmianami), 
10) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu            
odpadów (Dz. U. z 2001, Nr 112, poz. 1206 – ze zmianami), 
11) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. , poz. 645), 
12) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów 
sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz 
realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. , poz. 
630), 
13) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 
2012 r., poz. 676), 
14) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013r. w sprawie szczegółowych 
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 
z 2013 poz. 122) 
15) Obowiązujące na terenie gminy akty prawa miejscowego. 
 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 
 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
        
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych  
i wariantowych.  
 
5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.  
 
6. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 
wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego.  
 
7. Zamawiający nie przewiduje przy wyborze oferty zastosowania aukcji elektronicznej. 
 
8. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub 
całości zamówienia podwykonawcom: 

8.1.Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcom pod 
warunkiem posiadania przez nich wymaganych przepisami prawa zezwoleń, uprawnień 



niezbędnych do świadczenia powierzonych usług. Wówczas Wykonawca wskazuje  
w formularzu ofertowym część zamówienia, jaką zamierza powierzyć podwykonawcom. 

8.2. Jeżeli Wykonawca nie będzie przewidywał przy realizacji przedmiotu zamówienia 
podwykonawców, wówczas nie uzupełnia w tym zakresie formularza ofertowego. 

8.3. W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca odpowiada za ich pracę jak za 
swoją własną. 

 
9. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
9.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi                                      
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.   
9.2.  Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
9.3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.  
9.4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych 
ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  
9.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  
 
IV. Termin wykonania zamówienia 
 
Wymagany termin realizacji umowy od dnia 01.07.2013r. do dnia 31.12.2014r.,z wyjątkiem 
czynności opisanych w SIWZ, których obowiązek wykonania upływa wcześniej: 
- obowiązek dostarczenia mieszkańcom uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu 
odbioru odpadów – od dnia zawarcia umowy do dnia 28.06.2013r. 
 
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków 
 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące: 
 
1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 
 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: 
a) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamieńsk zgodnie z wymogami 
Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie  
(Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późniejszymi zmianami), 
 
b) posiada aktualne uprawnienia w zakresie transportu odpadów komunalnych wymagane 
zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. z 2013 r, poz. 21). Zgodnie z 
art. 233 w/w ustawy zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów 
ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2010 nr 185 poz 1243 ze zmianami) 
zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane. 

c) jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie  
z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. 
U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.). 
 



1.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia   
Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, 
którzy wykażą, że wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonują) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę 
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują 
mieszkańcy, która to usługa obejmowała odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o 
wartości nie mniejszej niż 300.000 zł  
1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia:  
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje: 
1.3.1. Bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie Gminy Kamieńsk lub  
w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy, na terenie, do którego Wykonawca 
posiada tytuł prawny. Baza magazynowo –transportowa musi spełniać wymagania określone 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 122)  
1.3.2. Co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów 
komunalnych  
1.3.3. Co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych 
1.3.4. Co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji 
kompaktującej. 
WAŻNE 
Pojazdy muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013r. Poz. 122).  
 
1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:  
1.4.1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże 
posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 300.000,00 zł. 
1.4.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
1.4.3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.  
1.4.4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 
1.4.5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 
1.4.6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a)  Jest niezgodna z ustawą. 
b) Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

            z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 
c) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

            o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
d) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
e) Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

            o udzielenie zamówienia. 
f) Zawiera błędy w obliczeniu ceny.  



g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.  

h) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
1.4.7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie  
w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu. 
 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  
 
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
 
A.1. Wzór formularza ofertowego - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – załącznik 
nr 3 do SIWZ  
 
A.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 
1 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 4 do SIWZ 
 
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa 
następujące dokumenty: 
 
B.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert. 
B.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków 
udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień 
publicznych - załącznik nr 5 do SIWZ. 
B.3. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej lub o przynależności do 
grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej grupy, składane w trybie art. 26 
ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 
6 do SIWZ, 
B.4. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających 
ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
B.5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, przedkłada także dokumenty wymienione w pkt. od B.1 do B.3 dotyczące tego 
podmiotu.  
 
C. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 pkt. 1) do 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć następujące 
dokumenty: 
C.1. aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze 
zmianami), 
C.2. aktualne zezwolenie na transport odpadów lub odpowiedni wpis do rejestru – zgodnie z 
art.233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21); 
C.3. aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny                                 
i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z 



ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 
Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.). 
C.4. 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 zostały wykonane lub są wykonywane należycie 
– załącznik nr 7 do SIWZ. 
Dowodami, o których mowa wyżej mogą być: 
1) poświadczenie z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług 
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące 
przez upływem terminu składania ofert, 
2) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1. 
3) Wykonawca w miejsce poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1 może przedłożyć 
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług, określone w § 1 ust.1 pkt 3 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 
4) w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w 
wykazie, zostały wcześniej wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 
dowodów, o których mowa wyżej. 
 
C.5. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 
usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie 
do dysponowania  tymi zasobami – załącznik nr 8 do SIWZ. 
 
D. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 
ust. 1  pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć następujące 
dokumenty:  
Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia. 
 
E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
E.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1, składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że:  

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

E.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „E" 
zastępuje się je dokumentem zawierającym 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 - wystawionych nie wcześniej niż w terminach 
określonych w niniejszym pkt. „E". 
 
F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:  
 



F.1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
F.2. Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać 
w szczególności wskazanie:  

a. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;  
b. wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia   
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;  
c. ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;  

F.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby 
uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji 
Wykonawców.  
F.4. Dokumenty, o których mowa w pkt B musi złożyć osobno każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną.  
F.5. Formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i 
podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Pełnomocnik wpisując w miejscu 
przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich 
Wykonawców składających ofertę wspólną.  
F.6. Wszystkie kopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane „za zgodność z 
oryginałem” i podpisane przez Pełnomocnika.  
F.7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z 
Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu ofertowym.  
G. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności 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. 
Kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów powinny być poświadczane za 
„zgodność  z oryginałem” przez te podmioty.  
 
H. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  
 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami  
 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  
i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:  
Urząd Miejski w Kamieńsku 
ul. Wieluńska 50 
97-360 Kamieńsk  
2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr 44 681 71 53. 
3. W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić 
o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów. 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres 
poczty elektronicznej kamiensk@kamiensk.com.pl 



5. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje uważa się je za 
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została 
niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 
6. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą 
elektroniczną. 
7. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
inspektor      Radosław Kępa oraz inspektor Ilona Banasiewicz 
tel.                44 68 17 123 
fax.               44 68 17 153 
w dniach:     poniedziałek 8.00-16:00 
                    wtorek           8:00-17:00  
                    środa            8.00-16:00  
                    czwartek       8.00-16:00 
                    piątek            8.00-15:00 
 
8. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
8.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie 
wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.8.2. 
8.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż 
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. 
8.3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym 
mowa w pkt.8.2., po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania. 
8.4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez 
ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej www.kamiensk.com.pl 
oraz www.bip.kamiensk.com.pl 
8.5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi 
na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 
pisemności postępowania. 
8.6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami 
9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem 
terminu składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
10. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym 
zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie 
internetowej www.kamiensk.com.pl oraz www.bip.kamiensk.com.pl 
11. 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. 
12. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na 
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 
13. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o 



zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając 
jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, 
jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień 
publicznych. 
14. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o 
zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści 
informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
www.kamiensk.com.pl oraz www.bip.kamiensk.com.pl 
 
 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium najpóźniej w terminie składania ofert, tj do dnia 
31.05.2013r. do godz. 10.00, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu 
pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 15 000,00 zł (słownie: 
piętnaście tysięcy złotych) 
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy;  
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) w gwarancjach bankowych;  
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych;  
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 
Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na poniżej podany rachunek 
bankowy: 
ESBANK Bank Spółdzielczy Radomsko Nr 80 8980 0009 2012 0076 5156 0003 
z dopiskiem „Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Kamieńsk” 
UWAGA: Oryginał dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.  
W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej wykonawca dołączy do oferty 
kopię dokonanego przelewu.  
4. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona prawidłową formą wadium zostanie 
przez Zamawiającego wykluczony w postępowaniu, a jego oferta zostanie odrzucona. 
5. Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium w 
wymaganym terminie. 
 
IX. Termin zwi ązania ofertą                        
 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert  
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. 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. 



 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
A. Przygotowanie oferty 
 
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
czytelnym. 
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z 
aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 
4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza. W sytuacji, w której pełnomocnik działa na 
podstawie innego pełnomocnictwa lub pełnomocnictw (tzw. ciąg pełnomocnictw), wówczas 
takie pełnomocnictwo(-a) winno zostać załączone w formie oryginałów lub kopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 
podpisującej ofertę.  
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
9) Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom.  
 
B. Oferta wspólna 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w ramach oferty wspólnej 
w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące 
wymagania: 

1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego; 

2) Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: 

a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; 
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; 
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; 

3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez 
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze 
lub ewidencji Wykonawców. 

4) Dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI pkt B.1.- B.3 SIWZ musi złożyć osobno 
każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; 



5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w pkt. 6.1.3 ppkt 1 
SIWZ podpisuje każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną, w tym każdy        
z członków konsorcjum osobno bądź pełnomocnik działający w jego imieniu. 

6) W odniesieniu do warunków określonych w Rozdziale V SIWZ wymagania te mogą 
być spełnione wspólnie przez wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich 
spełniać każdy z wykonawców składających ofertę wspólną osobno); 

7) Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ 
wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik 
wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy          
i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zastrzeżeniem               
ppkt 5; 

8) Wszystkie kserokopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane                   
„za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Pełnomocnika; 

9) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie 
z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu ofertowym. 

10) Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający 
może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców.  

 
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach najpóźniej do dnia 31.05.2013r. do godz. 
1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńsku, ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk, 
pokój nr 9 (sekretariat – parter budynku). 
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.05.2013r. o godzinie 1130 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kamieńsku, ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk, pokój nr 11. 
3. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie. Koperta 
zewnętrzna będzie zaadresowana na adres Zamawiającego: Urząd Miejski w Kamieńsku, ul. 
Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk 
 
Na kopercie zewnętrznej należy umieścić w widocznym miejscu i czytelnym drukiem: 
Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 
Gminy Kamieńsk. Nie otwierać przed 31.05.2013r. o godz. 1130 

 
Koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać 
ofertę w przypadku złożenia jej po terminie. 
 
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 
 
Niewłaściwe opisanie koperty może spowodować otwarcie oferty wraz z innymi 
przesyłkami pocztowymi w sekretariacie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 
zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty lub braku którejkolwiek z 
wymaganych informacji. 
 
Oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone bez otwierania na podstawie art. 84 ust.2 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać 
się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 



2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, 
powinien w zaproponowanej cenie ofertowej za wykonanie całości przedmiotu zamówienia 
ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia niezbędne dla 
prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. Nakłady te winny obejmować 
również wszelkie koszty związane z formą wynagrodzenia, dopełnieniem obowiązków 
wynikających z przepisów prawnych, umowy i Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
3.Cenę należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego. 
4. Wykonawca w formularzu ofertowym poda:  

1) cenę netto (bez podatku VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, 
2) cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT) za wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia, 
3) stawkę podatku VAT przyjętą do obliczenia ceny brutto, jeżeli cena podana liczbą 

nie będzie odpowiadać cenie podanej słownie, Zamawiający przyjmie za 
prawidłową cenę podaną słownie.  

5. Dla porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę łączną cenę brutto obejmującą 
podatek od towarów i usług (VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 
6. 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 (art. 91 ust. 3a ustawy). 
7. Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym powinny być liczone w złotych 
polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 
2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o 
denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 z późn. zm.). 
8. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych. 
 
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  
 
1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:  

cena – 100% 
2.  Sposób oceniania ofert: 
 w kryterium cena w którym zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak 
najniższy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:  

Liczba         Cn  
zdobytych =            ----------- x 100 x waga kryterium 100% 
punktów         Cb 
 
Gdzie: 
Cn         – cena  najniższa wśród ofert nie odrzuconych 
Cb         – cena oferty badanej 
100        – wskaźnik stały 
100 %   – procentowe znaczenie kryterium ceny 

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena obliczona zostanie przez 
podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej 
liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 100%. 
 
3. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 
przez Wykonawców w zakresie w/w kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu 
wymagania określone w powyższym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. 



Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 
odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. 
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 
 
XIV. Informacja o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez 
dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed 
przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne podpisanej przez wszystkich 
wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin 
realizacji zamówienia. 
4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców 
podając w szczególności: 
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej 
wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z 
punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało 
miejsce,  
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 
4) terminie po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy. 
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 
ogłoszeń, 
2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.kamiensk.com.pl oraz 
www.bip.kamiensk.com.pl 
6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający 
zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert, 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 
ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na 
wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu 
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje 
ten sam przedmiot zamówienia. 
8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 

1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną 

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 

3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie 
odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest 
zawarcie umowy przed upływem ww. terminów. 

9. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 
10. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie 
uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 



pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z 
przesłanek unieważnienia postępowania. 
 
XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy 
 
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.  
 
XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 
1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu 
przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w 
uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji 
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych. 
3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego 
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 
4. W przypadku: 
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
2) zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w 
terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W 
przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo 
dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców. 
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 w terminie: 
1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 
2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej zamawiającego www.kamiensk.com.pl lub 
www.bip.kamiensk.com.pl. 
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia 
o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia. 



2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
11. 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. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną. 
12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie 
określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę 
Odwoławczą. 
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć 
termin składania ofert. 
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
orzeczenia. 
15. Kopię odwołania zamawiający:  
1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia,  
2) zamieści również na stronie internetowej - www.kamiensk.com.pl lub 
www.bip.kamiensk.com.pl., jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzywając wykonawców do 
przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi 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.  
17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego 
kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie 
zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 
19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. 
20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI 
Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 
 
XVII. Zmiany w umowie           
   
1. Zmiana niniejszej umowy musi być zgodna z art. 144 Prawa zamówień publicznych oraz 
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Działając zgodnie z Art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w szczególności w 
przypadkach: 
1) gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie, technologii lub innych zmian 
wykonania przedmiotu umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w dacie zwarcia umowy; 
2) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotowej umowy, w tym w 
szczególności ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach oraz uchwał Rady Miejskiej w Kamieńsku wydanych na podstawie tejże ustawy, 



3) zmiany treści umowy związanej ze zmianą stawki podatku VAT. 
 
XVIII. Postanowienia końcowe        
 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od 

chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów 
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
− zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 
− zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 
− zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 

dokumenty 
− wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za 

pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu 
− udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego 

urzędowania 
− na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, 

faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych 
przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym 
wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione 

− kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający 
wykonuje odpłatnie (cena 0,25 zł. za 1 stronę formatu A4) 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 roku r. w 
sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2010 nr 223 
poz. 1458) oraz Kodeks Cywilny. 
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
XIX. Zał ączniki 
 
Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji: 
1. Uchwała Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów – załącznik nr 1 
2. Uchwała Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Kamieńsk – załącznik nr 2 
3. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 3 
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 4 
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5 
6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, składane w 
trybie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych – 
załącznik nr 6 
7. Wzór wykazu usług – załącznik nr 7 
8. Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia i urządzeń – załącznik nr 8 
9. Wzór umowy – załącznik nr 9 

 


