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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

ROZDZIAŁ I 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Nowy Żmigród  
ul. Mickiewicza 2  
38-230 Nowy Żmigród  
REGON 370440347 
NIP 685-16-51-551 
tel. 13 441 56 05  
fax: 13 448 26 37  
e-mail ugnz@pro.onet.pl  
godziny pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek,–7.30-15.30,środa – 7.30-17.00,piątek 
– 7.30- 14.00 
nr konta bankowego Bank Śląski  Oddział Jasło Nr 65105014581000002221495852 
  

ROZDZIAŁ II 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, którego wartość wyrażona  
w złotych nie przekracza równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity -
Dz. U. z 2013 roku , poz. 907 późniejszymi zmianami). 

 
INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
-Dz. U. z 2013 roku , poz. 907 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą Zamawiający – 
Gmina Nowy Żmigród  zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na 
realizację zadania :„Odbiór i transport odpadów komunalnych, od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Nowy Żmigród .    

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca 
się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego 
przygotowania oferty i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 
4.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. 
5.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 
6.  Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 
7.  W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium. 
8.  W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ryczałtowej. 
9.  Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania umowy. 
10.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
11.  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Pzp. 
12.  Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców. Wykonawca wskazuje w 

ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 
13.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku, o którym 

mowa Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa 



została wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 

14.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Protokół wraz z załącznikami 
jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 
oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania 
ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione (zastrzeżenie należy dołączyć do 
oferty).Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy – 
Prawo zamówień publicznych. 

15. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, które 
wykonanie powierzy podwykonawcom – w załączniku nr 2 do SIWZ – FORMULARZU 
OFERTY. 

16. Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się wyłącznie na 
zasadach określonych w art. 6471 KC. 

17. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, 
zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

18. Do zawarcia umowy wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym 
podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.  

19.  Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.  

20.  W przypadku nie przedłożenia kopii umowy o podwykonawstwo w wymaganym terminie 
wykonawca zapłaci 5% kary z wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w 
przedłożeniu kopii umowy o podwykonawstwo  

21. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom 
w przypadku, gdy wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcom.  

22. Jako uchylenie się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom uznane będzie brak przedłożenia w wymaganym terminie oświadczeń 
podwykonawców o dokonanej zapłacie wynagrodzenia, brak przedłożenia dowodów 
zapłaty.  

23. Kwota wynagrodzeń wypłaconych przez zamawiającego bezpośrednio podwykonawcom 
zostanie potrącona z wynagrodzenia przysługującego wykonawcy. 

24. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy konieczność 
zapłaty bezpośredniego wynagrodzenia podwykonawcom zaistnieje przynajmniej  3 razy lub, 
gdy suma wypłaconych przez zamawiającego bezpośrednio podwykonawcom wynagrodzeń 
przekroczy 5% wartości umowy. 

 
 

 
ROZDZIAŁ III 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Nazwa zadania: Odbiór i transport odpadów komunalnych, od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Nowy Żmigród. 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych powstałych  

i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych oraz nieruchomościach 
stanowiących własność gminy położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowy 
Żmigród . 



       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do 
SIWZ  

 
2. Obowiązki Wykonawcy: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy przy zachowaniu 

należytej staranności zgodnie z przepisami prawa w szczególności: - ustawy z dnia 13 
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 
1399 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) i przepisami wykonawczymi, ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm) wraz 
z przepisami wykonawczymi, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015r.  poz. 1688 z późn.zm), ustawy z dnia 24 
kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, Plan gospodarki odpadami województwa 
podkarpackiego   (uchwała Nr XXVI/179/2012 z dnia 21 grudnia 2012r.), Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Żmigród .  

2) Wykonawca, zgodnie z art. 9 lit. n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), zobowiązany jest do 
sporządzania półrocznych  sprawozdań i przekazywania ich Wójtowi Gminy Nowy 
Żmigród. Wspólny słownik zamówień (CPV 

 
90 51 10 00-2 Usługi wywozu odpadów; 
90.51.20.00-9 Usługi transportu odpadów; 
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych; 
90.53.30.00-2 Usługi gospodarki odpadami. 
 

ROZDZIAŁ IV 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Usługa będzie świadczona w okresie od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. 

 
 
 

ROZDZIAŁ V 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 
 

 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają               

warunki dotyczące: 
 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 
2. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków. 
 



Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 1. jeżeli wykonawca 
wykaże że: 
 

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli    
        przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania , tj: 

       - wpis  do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Żmigród , o którym mowa w art.9c 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. 
z 2013r. poz. 1399 z późn. zm )  

- zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu 
odpadów komunalnych o których mowa w ustawie o odpadach. 

 
2. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi  zamówienia, 

należy przedstawić; Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, minimum jednej usługi polegającej na odbiorze i transporcie 
odpadów komunalnych  w sposób ciągły, przez okres co najmniej 12 miesięcy z co 
najmniej 1500 nieruchomości  wraz z podaniem jej  wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotu, na rzecz którego  usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów ( 
poświadczeń ), czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

  Wykaz może być przedstawiony jako poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal 
wykonywanych  usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane 
nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert; – załącznik 
Nr 5 do SIWZ,  

3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 

      Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: 
1) dysponuje następującymi narzędziami i urządzeniami opisanymi w pkt 1.14 przez 

zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia tj: -bazą magazynowo-
transportową usytuowaną w Gminie Nowy Żmigród  lub w odległości nie większej 
niż 60 km od granicy Gminy Nowy Żmigród , na terenie do którego posiada tytuł 
prawny, załącznik nr 6 do SIWZ- posiada co najmniej dwa pojazdy przystosowane 
do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy 
przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a 
także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej - 
złącznik nr 4 do SIWZ, 

2)  posiada bazę magazynowo-transportową spełniającą wymogi opisane w SIWZ, 
3)  zatrudnia pracowników uprawnionych do obsługi pojazdów i narzędzi  potrzebnych 

do realizacji zamówienia. 
 
4. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej : 

Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości  100 000,00 zł 

 
 
 
 
 
 



ROZDZIAŁ VI 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 
 

I. Do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia: 

 
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 3a do SIWZ; 
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; wzór oświadczenia stanowi załącznik 

nr 3b do SIWZ  oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy 
kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3c do SIWZ (wypełnić odpowiednią 
część). Grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są 
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również 
tego przedsiębiorcę. 

3. Wpis  do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Żmigród , o którym mowa w art.9c ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2013r. poz. 
1399 z późn. zm )  

4. Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 
komunalnych, o których mowa w ustawie o odpadach.  

5. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych 
usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert  o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
minimum jednej usługi polegającej na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych  w 
sposób ciągły, przez okres co najmniej 12 miesięcy z co najmniej 1500 nieruchomości  
wraz z podaniem jej  wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego  
usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów ( poświadczeń ), czy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie.  

   Wykaz może być przedstawiony jako poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal 
wykonywanych  usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane 
nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert; – załącznik 
Nr 5 do SIWZ,  
Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany 
jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 
W szczególności za dowód uznaje się pisemne zobowiązanie takich podmiotów do 
oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia. 

6. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości 100 000,00 zł 

7. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8. Aktualne  zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał 



przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 

9. Aktualne  zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 

10.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7,8,9, 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, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 

11.W przypadku oferty składanej przez wykonawców występujących wspólnie, 
dokumenty, o których mowa w pkt. 7 – 9 składa oddzielnie każdy z wykonawców 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pozostałe dokumenty mogą być złożone 
wspólnie. 

12. Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być składane w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” zgodnie z § 6 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19.02.2013 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, z póżn. zm). Ponadto, dokumenty sporządzone w języku obcym 
muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

13. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: 
„spełnia – nie spełnia”. 

 
II. Do oferty należy załączyć również: 
 

1. Wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 2 do SIWZ. 
2. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że   
nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 3 c). 

3. Dowód wniesienia wadium  
4. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to 

bezpośrednio z załączonych dokumentów (należy jednak załączyć dokumenty, z 
których wynikać będzie ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw – odpisy 
z właściwego rejestru). Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 



5. W przypadku złożenia oferty wspólnej: 
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia 

ustanawiają Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji Pełnomocnikiem, do 
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim 
przypadku do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub 
notarialnie poświadczonej kopii. 

b) Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, badanie 
braku  podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego 
z Wykonawców. 

c) Wykonawcy, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed 
podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani przedstawić 
Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 

d)  Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
  

ROZDZIAŁ VII 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I 
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 

1. Zgodnie z art. 27 ustawy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną 
(oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona pisemnie, zapytania do SIWZ 
muszą być przekazywane Zamawiającemu pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną). 
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron 
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić niezwłocznie 
wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2, lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku, o którym mowa w pkt 2. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania oraz udostępnia ją na stronie internetowej. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę 
specyfikacji przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
SIWZ oraz udostępnia ją na stronie internetowej. 

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy 



czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania 
ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza 
informację na stronie internetowej. 

7. Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców, celem udzielenia wyjaśnień do 
treści SIWZ. 

8.  Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami : 
-  procedura przetargowa – Sylwia Sudyka , tel. ( 0 13 ) 448 26 09  
-  opis przedmiotu zamówienia Barbara Bartuś  ( 0 13 ) 448 26 20  

9.  Informacje dot. postępowania można uzyskać codziennie w dni pracy Urzędu Gminy 
Nowy   Żmigród  w godzinach pracy urzędu.  

10. Specyfikację można pobrać: 
• ze strony internetowej www.nowyzmigrod.biuletyn.net  
• odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, po zamówieniu  telefonicznym . 

 ( 0 13 ) 448 26 09 
 

ROZDZIAŁ VIII 
WADIUM 

 
1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 

3.000 zł ( słownie: trzy tysiące  złotych ) do upływu terminu składania ofert. Wadium 
musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku 
następujących formach: 
- pieniądzu, 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 
kredytowej, z   tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 roku Nr 116, poz. 730 i 732 i 
Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 roku Nr 96, poz.620). 

2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego–Urząd Gminy  Nowy Żmigród   Bank Śląski  Oddział Jasło  Nr 
65105014581000002221495852 z dopiskiem  „ODBIÓR I TRANSPORT 
ODPADÓW  KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY  NOWY ŻMIGRÓD ” 
Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdują się na 
koncie Zamawiającego w terminie /godzina/ składania ofert. 
Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie dokumentu 
do oferty jest równoznaczne z wniesieniem wadium przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert. 

3. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 
24 ust. 2 pkt 2 ustawy –Prawo zamówień publicznych. 

4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 
oferta została  wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust.4a ustawy 
Pzp. 

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w 
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo 



zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba 
że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

6. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, 
którego oferta została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych   w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie  Wykonawcy. 
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający 

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz wniesieniu zabezpieczenia  należytego wykonania umowy. 

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę któremu 
zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 
określonym przez zamawiającego. 

11.  Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy załączyć do oferty w 
formie oryginału. 

12.Jeżeli oferta jest zabezpieczona wadium w formie innej niż pieniężna, Wykonawca 
winien uwzględnić wszystkie zapisy dotyczące zatrzymania wadium określone 
w pkt 5 i 6 . 

 
 

ROZDZIAŁ IX 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

4.  Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem  okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
 

ROZDZIAŁ X 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawcy przedstawiają ofertę, której treść musi odpowiadać treści SIWZ. 
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej 

niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 
ust. 1pkt 1 ustawy. Oferta powinna być napisana w języku polskim. 



3.  Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania 
cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu 
Wykonawcy lub przez osobę, której udzielono pełnomocnictwa szczególnego na zasadach 
zapisanych w KC  ( pełnomocnictwo stanowi wówczas załącznik do oferty ). 

4. Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 
na pierwszej stronie oferty. Zamawiający dopuszcza nie stawianie numerów na pustych 
stronach. 

5. Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację. 
6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być 

parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 
7. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce).Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na 
wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia: Oferta na wykonanie zamówienia:„ 
„ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW  KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY  NOWY 
ŻMIGRÓD ” Nie otwierać przed dniem 30.11.2015r.  do godz. 10.15 Koperta 
(paczka) oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający 
mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie. Oferta 
złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu 
do wniesienia odwołania. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o 
złożeniu oferty po terminie. 

8. Wykonawca, przed upływem terminu do składania ofert, może zmienić lub wycofać 
ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu 
musi być przygotowane wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch 
kopertach (zewnętrzna i wewnętrzna) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem 
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
Wszystkie załączone do oferty kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę w sposób następujący: 
- napis „ za zgodność z oryginałem „ 
- data poświadczenia dokumentu 
- podpis osoby upoważnionej do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

 
ROZDZIAŁ XI 

MIEJSCE I TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie , 
ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród pok. nr 19 (sekretariat) do dnia  
30.11.2015r. do godz. 10.00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi  30.11.2015r. o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Gminy Nowym 
Żmigrodzie ,ul. Mickiewicza 2  - sala nr 14  

3. Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy 
przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert, na 
jego pisemny wniosek. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 



5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a 
także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, 
zawarte w ofertach. 

6. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 
 
 

ROZDZIAŁ XII 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 
1. Cena oferty musi uwzględnić wszystkie zobowiązania związane z realizacją zamówienia 

wynikające z zapisów SIWZ, załączników , projektu umowy. Cenę oferty należy wyliczyć 
na podstawie zakresu podanego w SIWZ, załącznikach i projekcie umowy i podać wg 
druku ofertowego. Druk ofertowy powinien zawierać odrębne ceny jednostkowe netto 
za jedna tonę odebranych i wywiezionych odpadów zmieszanych, odpadów 
segregowanych, odpadów z selektywnego punktu zbiórki odpadów komunalnych, 
stawkę VAT, a także wartość netto i brutto usługi, według druku formularza 
ofertowego, załączonego do specyfikacji (zał. Nr 2 do SIWZ ) . Cena podana w ofercie 
winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem całości 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego . 

2.  Powyższe ceny jednostkowe powinny być tak skalkulowane , aby obejmowały w sobie 
wszystkie składniki wykonania usługi przewidziane zapisami SIWZ, załącznikami, 
projektem umowy. 

3. Ceny jednostkowe oferty są cenami stałymi i nie ulegną  zmianie w trakcie 
obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zmian  przewidzianych w projekcie umowy i 
SIWZ. Wszelkie poprawki w ofercie muszą  być dokonane w sposób czytelny i 
parafowane przez Wykonawcę . Ceny podawać z dokładnością   do dwóch miejsc po 
przecinku . 

4.  Każdy z wykonawców może zaoferować tylko jedną cenę. 
5.  Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawca będą odbywały 

się w walucie polskiej. 
 

 
ROZDZIAŁ XIII 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 

 I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

1.1. Cena  C(o) - waga 98 % 

Cena oferty punktowana będzie według wzoru: 

C = Cena najtańszej oferty brutto/cena badanej oferty brutto x  98  

Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium cena – 98 

pkt. 

1.2. Aspekty środowiskowe i społeczne – waga 2 % - C(a) 

 W niniejszym kryterium punkty będą przyznawane według następujących zasad: 



1) Wykonawca, który zadeklaruje wykonanie materiałów informujących o sposobie 

zbierania odpadów komunalnych oraz harmonogramów odbioru śmieci, 

 uzyska 2 pkt. 

2) Wykonawca, który nie zadeklaruje wykonania materiałów informujących o sposobie 

zbierania odpadów komunalnych oraz harmonogramów odbioru śmieci,  

uzyska 0 pkt. 

Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium aspekty 

środowiskowe i społeczne – 2 pkt. 

Materiały o charakterze informacyjnym skierowane do mieszkańców (gospodarstw domowych) 

oraz podmiotów objętych usługą odbioru odpadów (nieruchomości zamieszkałe) mają na celu 

kształtowanie pozytywnej postawy wobec środowiska naturalnego, promowanie segregowania 

odpadów, uświadomienie mieszkańcom problemu nadmiernego wytwarzania odpadów. 

Wykonawca, który zadeklaruje wykonanie materiałów informacyjnych, zobowiązany będzie do 

wykonania ulotek informacyjnych  i harmonogramów odbioru odpadów :  

a)  materiały informacyjne w postaci ulotek formatu A5, kolorowe  drukowane dwustronnie na 

papierze kredowym o gramaturze co najmniej 115g/m2, muszą zawierać treści: 

          - informujące o rodzajach odpadów,  

           - o sposobie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów (jakie frakcje odpadów do jakich 

pojemników/worków); 

          - definicję zmieszanych odpadów komunalnych oraz informacje dotyczące rodzajów 

odpadów, których nie należy wrzucać do pojemników na zmieszane odpady komunalne 

(np. odpady niebezpieczne, poprodukcyjne itp.); 

          - treści promujące powtórne wykorzystanie surowców wtórnych (korzyści).  

         Projekt graficzny ulotki (wraz z treścią) w wersji elektronicznej, przed wydrukiem, musi 

zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.  

 b) harmonogramy odbioru odpadów formatu A5, kolorowe drukowane dwustronnie  na 

papierze kredowym o gramaturze co najmniej 150 g/m2,  Projekt graficzny 

harmonogramu  (wraz z treścią) zostaną wykonane według  wytycznych Zamawiającego. 

 

Wykonawca, który zadeklaruje wykonanie materiałów informacyjnych, zobowiązany 

będzie do: 

-   wykonania ulotek informacyjnych w ilości 2 500 szt., w terminie 30 dni od podpisania 

umowy,  

-  wykonania harmonogramów odbioru odpadów na okres 01.01.2016r. – 31.12.2016r.  

w ilości   2 500 szt., w terminie 15 dni od podpisania umowy  



- wykonania harmonogramów odbioru odpadów na okres 01.01.2017r. – 31.12.2017r.  

   w ilości  2 500 szt., w terminie do dnia 30.11.2016r.  

   i przekazania ich Zamawiającemu.  

 

2. Sposób oceny ofert: 

2.1. Oferty będą oceniane dla każdego kryterium oddzielnie. O wyborze najkorzystniejszej 

oferty zdecyduje większa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach 

oceny. Łączna ilość punktów = C(o ) + C(a). 

2.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 

największą ilość punktów. 

 
 

ROZDZIAŁ XIV 
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
 

Formalności  jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy. 
1. Z wybranym Wykonawcą zostanie spisana umowa w terminie nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli: 
 - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona tylko jedna 

oferta, 
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty 

oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
2. O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi  wybranego Wykonawcę        

telefonicznie. 
3. Umowa zostanie spisana na warunkach jak określono w załączniku Nr 7– projekt 

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

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia 
postępowania. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest obowiązany przedłożyć  dowód wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta została 
uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o realizację zamówienia są 
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 
podmiotów. Proponuje się (w celu ułatwienia przygotowania takiej umowy), aby w 
umowie zawrzeć między innymi następujące postanowienia: 
1) wyszczególnienie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego, 



2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi 
być także zrealizowanie zamówienia) 

3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, w tym okresu obowiązywania rękojmi i gwarancji, 

4) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do Konsorcjum, 
5) określenie Lidera Konsorcjum 
6) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z 

jego członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację 
zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za 
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

7) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarna 
odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

 
 

ROZDZIAŁ XV 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 
1. Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana zawarta zostanie Umowa  wg  

Załącznika Nr 7 do SIWZ 
2.  Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności 
które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy. W szczególności 
mogą być to: 
• Wystąpienie uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania zamówienia 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę , jeżeli zmiany te są 
korzystne dla Zamawiającego. 

• Dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
mających wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia.  

• Działanie siły wyższej. 
• Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to 

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron .  
• Zmiany obowiązującego prawa, w tym prawa miejscowego wpływające na zasady 

lub sposób, czy zakres odbierania odpadów komunalnych ,   
• Zmian osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w 

umowie. 
• Jeżeli zajdą inne okoliczności niezależne  od Wykonawcy i Zamawiającego, których 

nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.  
Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 
PZP w przypadku wystąpienia takiej okoliczności. 
 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 
pod rygorem nieważności. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone 
sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające 
konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu 
umownym 

 



 
ROZDZIAŁ XVI 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 

 
1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem zabezpieczenie 
służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady. 
Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% (pięć procent ) 
ceny całkowitej brutto podanej w ofercie ( z podatkiem VAT ), wybrany Wykonawca 
zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, ale przed jej 
podpisaniem. 

2. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 
1/ pieniądzu (przelew na rachunek bankowy zamawiającego):  
2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej,  z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 
3/ gwarancjach bankowych 
4/ gwarancjach ubezpieczeniowych 
5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 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 ). 

3. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej Wykonawca wpłaci przelewem na 
następujący rachunek bankowy Zamawiającego: w Banku  Śląskim  Nr 
5105014581000002221495852   
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4.  ZNWU będzie wymagalne w wysokości 5% ceny całkowitej z VAT podanej w ofercie. 
Zapłata kwoty stanowiącej zabezpieczenie wykonania umowy nastąpi bezspornie po 
otrzymaniu od Zamawiającego pierwszego wezwania na piśmie. 
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejsza ofertę 
spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, chyba że 
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 
ustawy Pzp. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

6. Zamawiający w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu 
(gwarancji, poręczenia) ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić 
przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu 
stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego 



prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania 
dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. 

7. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający zwróci 100% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – usługi 
będące przedmiotem zamówienia . 

 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ XVII 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
W niniejszym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego 
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 
ROZDZIAŁ XVIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 
2013 roku  poz. 907 z późniejszymi zmianami). 

 
 

Wójt Gminy Nowy Żmigród  
              Grzegorz Bara  

 
Nowy Żmigród, dnia 19.11.2015r. 
 
Spis załączników: 
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
Załącznik Nr 2 – Formularz oferty. 
Załącznik Nr 3a – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy. 
Załącznik Nr 3b - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania w trybie art. 24 ust. 1 ustawy. 
Załącznik Nr 3c - Przynależność do grupy kapitałowej 
Załącznik nr 4 –Wykaz sprzętu  
Załącznik nr 5- Wykaz wykonanych usług  
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o posiadanej bazie magazynowej  
Załącznik nr 7 - Wzór umowy 
 
 
                                                                                                                                          


