
 
Gmina BliŜyn 

26-120 BliŜyn ul. Kościuszki 79  a 
Woj. świętokrzyskie, pow. skarŜyski 

Tel.(o-41) 254-11-04, 254-11-72, fax. (0-41) 254-12-36 
www.ugblizyn.bip.pl 

 
 

ogłasza przetarg nieograniczony na: 
zadanie nr 9/2007 odbiór i wywóz odpadów komunalnych i  nieczystości ciekłych 
 z budynku Urzędu Gminy BliŜyn i budynków komunalnych oraz odbiór i wywóz 

odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych z terenu gminy BliŜyn 
 

Strona internetowa Zamawiającego ze SIWZ: www.ugblizyn.bip.doc.pl 
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  moŜna otrzymać 
nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy w BliŜynie ul. Kościuszki 79 a  – 
pokój nr 10. 
 
Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i wywóz odpadów komunalnych i  nieczystości 
ciekłych z budynku Urzędu Gminy BliŜyn i budynków komunalnych oraz 
 odbiór i wywóz odpadów  niebezpiecznych i wielkogabarytowych z terenu gminy 
BliŜyn. 
CPV 90.00.00.00-7, 90.12.12.00-3, 90.12.13.10-7, 90.12.14.00-5, 90.12.22.00-3. 
 
Zamawiający podzielił zamówienie na trzy części.  
Szczegółowe informacje o poszczególnych częściach zamówienia przedstawione 
 są w SIWZ. 
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych-maksymalnie trzech. 
Miejsce świadczenia usług: teren Gminy BliŜyn 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2008r. 

 
Warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy, którzy: 
1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp,. 
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. 
3. Posiadają właściwą decyzję Wójta Gminy BliŜyn na świadczenie usług objętych 

zamówieniem. 
4. Dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia. 
5. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi prawo 

jazdy odpowiedniej kategorii. 
 

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia, 
w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty oświadczeniach 
i dokumentach wymienionych w SIWZ. 
 
Zamawiający nie wymaga składania wadium. 
 



Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena z wagą 100% określona oddzielnie dla kaŜdej części. 
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę naleŜy złoŜyć do dnia 29.11.2007r. do godz. 8.45 
w siedzibie Zamawiającego pokój nr 1 (sekretariat).  
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2007r. o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego 
pokój nr 10. 
 
Termin związania wykonawcy ofertą wynosi 30 dni. W uzasadnionych przypadkach 
Zamawiający moŜe zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego 
terminu na warunkach określonych w prawie zamówień publicznych. 
Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej. 
Zamawiający nie będzie stosował dynamicznego systemu zakupów. 
Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej 
oferty. 
Osobą do porozumiewania się z wykonawcami jest Pani Agnieszka Stachoń w godz. od 8.00 
do 15.00. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 
22 listopada 2007 roku pod nr 229934-2007 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 

I. Nazwa i adres zamawiającego: 
 

GMINA BLIśYN 
26-120 BliŜyn ul. Kościuszki 79a 

woj. Świętokrzyskie, pow. SkarŜyski 
tel. (0-41) 254-11-04, (0-41) 254-11-72, fax. (0-41) 254-12-36 

 
II. Tryb udzielania zamówienia: 

Zamówienie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej 
wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. Nr 19 poz. 177r. z późn. zmianami) oraz zgodnie z zapisami niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

III. Przedmiot zamówienia i warunki świadczenia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i wywóz odpadów komunalnych i  nieczystości 
ciekłych z budynku Urzędu Gminy BliŜyn i budynków komunalnych oraz odbiór i 
wywóz odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych z terenu gminy BliŜyn. 
CPV 90.00.00.00-7, 90.12.12.00-3, 90.12.13.10-7, 90.12.14.00-5, 90.12.22.00-3. 
 
2.Przedmiotem zamówienia nr 9/2007 jest wykonanie usług w zakresie: 
 

Część I .  
 1.Odbioru i wywozu odpadów komunalnych  raz w tygodniu z Urzędu Gminy 
 w BliŜynie i przystanków autobusowych.  

2. Odbioru i wywozu odpadów komunalnych  raz na trzy tygodnie z: 
1) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w BliŜynie, 
2) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Mroczkowie, 
3) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej  w Nowym OdrowąŜku, 
4) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Nowkach, 
5) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Sorbinie, 
6) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wołowie, 
7) Hydroforni w Gostkowie. 

  2a. Odbioru i wywozu odpadów komunalnych segregowanych z obiektów, o 
  których mowa w pkt.1 i 2 raz w miesiącu. 
  3. Odbioru i wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości, których 
  właściciele nie zawarli umów. Na podstawie Decyzji wydanej przez Wójta 
  Gminy BliŜyn. 

 4. Likwidowania „ dzikich wysypisk” poprzez uprzątniecie terenu, na którym 
 nagromadzono odpady i  ich wywóz po kaŜdorazowym zgłoszeniu przez 
 Zamawiającego. 
 5. WyposaŜenia obiektów, o których mowa w pkt. 2 w pojemniki na odpady 
 komunalne o pojemności  240l  

6. Utrzymywania pojemników na odpady w odpowiednim stanie sanitarnym  
i technicznym.  
7. Usuwania odpadów zalegających poza pojemnikami w przypadku ich 
przepełnienia. 



8. Oczyszczania miejsc zaśmieconych przez wykonawcę podczas załadunku. 
 

  
Część II.  
 1. Odbioru i wywozu nieczystości ciekłych po kaŜdorazowym zleceniu z : 

1) Urzędu Gminy, 
2) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w BliŜynie, 
3) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Mroczkowie 
4) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Nowym OdrowąŜku, 
5) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Nowkach, 
6) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Sorbinie, 
7) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wołowie. 

 2.Odbioru i wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości, których 
 właściciele nie zawarli umów. Na podstawie Decyzji wydanej przez Wójta 
 Gminy BliŜyn. 
  
 
Część III .  
 1. Odbioru i wywozu odpadów wielkogabarytowych wystawianych przez 
 właścicieli nieruchomości raz w kwartale w miejscowościach: BliŜyn, 
 Brzeście, Bugaj, DroŜdŜów, Gilów, Gostków, Górki, Jastrzebia, Kopcie, 
 Kucębów, Nowki, Mroczków, Nowy OdrowąŜek, OdrowąŜek, Płaczkow, 
 Sołtyków, Pięty, Rędocin, Sobótka, Sorbin, Ubyszów, Wołów, Wojtyniów, 
 Zagórze, Zbrojów. 
 2. Odbioru i wywozu odpadów niebezpiecznych wystawianych przez 
 właścicieli nieruchomości raz w kwartale w miejscowościach: BliŜyn, 
 Brzeście, Bugaj, DroŜdŜów, Gilów, Gostków, Górki, Jastrzebia, Kopcie, 
 Kucębów, Nowki, Mroczków, Nowy OdrowąŜek, OdrowąŜek, Płaczkow, 
 Sołtyków, Pięty, Rędocin, Sobótka, Sorbin, Ubyszów, Wołów, Wojtyniów, 
 Zagórze, Zbrojów. 
 3. Odbioru i wywozu przeterminowanych leków z pojemników ustawionych 
 w aptekach w BliŜynie. 
 
 
3. Część 1 - 3 zamówienia Wykonawca wykonuje własnym samochodem 

dopuszczonym na podstawie odrębnych przepisów do transportu odpadów 
komunalnych niebezpiecznych oraz nieczystości ciekłych. 

4. Wykonawca musi posiadać minimum jeden samochód przystosowany do 
wykonania zamówienia. 

5. Maksymalny termin realizacji: części I pkt. 3 i 4, części II, pkt. 2 oraz części III 
wynosi 5 dni roboczych od daty zgłoszenia wywozu przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania zasad 
określonych Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
BliŜyn.  

IV. Zamawiaj ący dopuszcza składanie ofert częściowych – maksymalnie trzech. 
 
V. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Prawa zamówień publicznych 
VI. Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 



VII. Miejsce i Termin wykonywania przedmiotu zamówienia: 
1. Zamówienie będzie  realizowane w okresie: do 31.12.2008r. 
2. Miejsce wykonania zamówienia:  Teren Gminy BliŜyn. 

 
VIII. Warunki udziału w post ępowaniu: 

O udzielenie w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP. 
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. 
3. Posiadają właściwą decyzję Wójta Gminy BliŜyn na świadczenie usług objętych 
zamówieniem. 
4. Dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia. 
5. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi prawo 
jazdy odpowiedniej kategorii. 
 
Ocena  spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formuła: spełnia – nie 
spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach 
wymienionych w punkcie IX SIWZ. 
 

IX. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

Wykonawca zobowiązany jest złoŜyć w terminie składania ofert w formie określonej 
 w niniejszej SIWZ: 
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie  
wcześniej niŜ 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert ( lub dokument  
potwierdzony w tym terminie przez organ wydający). 

2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 art. 24 ustawy ( wzór stanowi zał. Nr 2 do SIWZ). 
3. Oświadczenie o zapoznaniu się Wykonawcy z terenem świadczenia przedmiotu 

zamówienia ( wzór stanowi zał. Nr 3 do SIWZ). 
4. Wykaz osób i dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień ( wzór stanowi zał. Nr 4 do SIWZ). 

5. Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w realizowaniu zamówienia (wzór 
stanowi zał. Nr 5 do SIWZ) 

6. Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat 
oraz składek ma ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

7. Kserokopię aktualnej umowy na składowanie lub/i utylizację odpadów komunalnych, 
której okres obowiązywania jest co najmniej taki jak okres świadczenia usług. 

8. Kserokopię aktualnej umowy ze stacją zlewną (dotyczy zadania 1 i 3), której okres 
obowiązywania jest co najmniej taki jak okres świadczenia usług. 

9. Kserokopię dowodu lub dowodów rejestracyjnych samochodów przy uŜyciu, których 
będzie realizowane przedmiotowe takŜe informacje o innym sprzęcie, jeŜeli 
Wykonawca zamierza go wykorzystać przy realizacji niniejszego zamówienia. 

 



Dokumenty, o których mowa w rozdziale IX niniejszej specyfikacji, naleŜy przedstawić 
w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y 
uprawnioną/e. 
PowyŜsze dokumenty Wykonawca składa do oferty w jednym egzemplarzu, bez względu 
na ile części zamówienia złoŜy oferty 
 
X. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie wymaga składania wadium 
 
XI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie. 
2. Dokumenty lub informacje przekazywane faksem uwaŜa się za złoŜone w terminie, 
jeśli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i zastała 
niezwłocznie (tj. w ciągu 3 dni) potwierdzona na piśmie przez przekazującego. 
3. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 
4. Zamawiający zabrania powielania lub publikowania niniejszej SIWZ bez pisemnej 
zgody Zamawiającego. 
 
XII . Osobą uprawnioną do udzielania informacji i kontaktu z Wykonawcami jest Pani 
Agnieszka Stachoń , Urząd Gminy BliŜyn, pok. nr 10 w godz. Od 8.00 do 15.00.  

 
XIII. Sposób przygotowania oferty. 
1. Wykonawca moŜe złoŜyć maksymalnie trzy oferty, po jednej na poszczególne części, 

określone w rozdz. III niniejszej SIWZ. 
2. Oferta musi obejmować całość zamówienia danej części i być sporządzona zgodnie  
 z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ. 
3. Ofertę naleŜy sporządzić na druku stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 
4. Do oferty naleŜy dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane 

 w niniejszej SIWZ. 
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i pod rygorem niewaŜności w formie 

pisemnej. 
6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być podpisane 

przez osobę/y uprawnione do podpisania oferty. UpowaŜnienie do podpisania oferty 
musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów dołączonych 
przez Wykonawcę. 

7. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1997 roku o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości 
zastrzec, Ŝe nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W tym celu 
powinny być dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych 
informacji zawartych w ofercie) oznaczonej: „ Tajemnica przedsiębiorstwa”. 

8. Wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna 
być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta. 

      Niespełnienie tego warunku będzie skutkować odrzuceniem oferty. 
9. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę – osobę/y upowaŜniną/e do 

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym. 
10. Wszystkie dokumenty przedstawione przez Wykonawcę naleŜy dołączyć w formie 

określonej w rozdz. IX SIWZ. Brak właściwej formy dokumentu stanowić będzie 
podstawę odrzucenia oferty. 



11. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę 
informacji. 

12. Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu. Opakowanie oferty 
musi zostać oznaczone pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu 
oraz opisem: 
„Oferta na zadanie Nr 9/2007 - odbiór i wywóz odpadów komunalnych  
i nieczystości ciekłych z budynku Urzędu Gminy BliŜyn i budynków komunalnych 
oraz odbiór i wywóz odpadów  niebezpiecznych i wielkogabarytowych z terenu gminy 
BliŜyn” z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”. 

13. Wykonawca moŜe zmienić lub wycofać złoŜoną ofertę pod warunkiem, 
Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub 
o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, określonym 
w niniejszej SIWZ. 

14. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą 
przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową Wykonawcy i dodatkowo określeniami:  
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

15. Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert. 
16. Oferty złoŜone po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcy bez ich 

otwierania po wykonaniu zamówienia. 
17. Ofertę naleŜy złoŜyć do dnia 29.11.2007r. do godz. 8.45 w siedzibie  Zamawiającego 

– pokój nr 1 (sekretariat) 
18. Otwarcie ofert nastąpi w dniu .29.11.2007r. o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego – 

pokój nr 10 
19. Otwarcie jest jawne. 
 
XIV Termin zwi ązania ofertą. 
Termin związania wykonawcy ofertą wynosi 30 dni. W uzasadnionych przypadkach 
Zamawiający moŜe zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego 
terminu na warunkach określonych w prawie zamówień publicznych. 
 
XV. Opis sposobu obliczania ceny. 
Obliczenia ceny naleŜy dokonać na druku „oferty”(załącznik nr1). W ofercie naleŜy podać 
cenę netto, cyfrowo i słownie jak równieŜ cenę brutto cyfrowo i słownie  
z wyodrębnieniem podatku VAT ( w % oraz cyfrowo i słownie). 
Cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją danej części zamówienia. 
Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym nastąpi w złotych polskich. 
 
XVI. Kryteria oceny ofert. 
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty dla danej części, będzie oferowana najniŜsza 
cena oferty – 100%. 
Ze względu na fakt, Ŝe kaŜda część zamówienia zawiera kilka przedmiotów zamówienia, 
dla których Wykonawca określi odrębne ceny, zaś przedmioty zamówienia z uwagi na 
częstotliwość ich wykonywania mają róŜne znaczenie dla Zamawiającego- określa się 
wagi poszczególnych cen jednostkowych w kaŜdej części. 
Ocena ofert dokonana będzie przez Zamawiającego odrębnie dla kaŜdej części. 

Część I .  
Waga ceny 60% - wykonanie: części I pkt. 1 i 2,tj. 
 1.Odbioru i wywozu odpadów komunalnych  raz w tygodniu z Urzędu Gminy 
 w BliŜynie i przystanków autobusowych. 

2. Odbioru i wywozu odpadów komunalnych  raz na trzy tygodnie z: 



1) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w BliŜynie, 
2) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Mroczkowie, 
3) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Nowym OdrowąŜku, 
4) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Nowkach, 
5) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Sorbinie, 
6) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wołowie, 

        7) Hydroforni w Gostkowie. 
   

Waga ceny 20% za wykonanie: części I pkt. 3,tj. odbioru i wywozu odpadów 
komunalnych segregowanych z obiektów, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3 raz 
w miesiącu.  
Waga ceny 10% za wykonanie: części I pkt. 4, tj.  Odbioru i wywozu odpadów 
komunalnych z nieruchomości, których właściciele nie zawarli umów. Na podstawie 
Decyzji wydanej przez Wójta Gminy BliŜyn. 
 
Waga ceny 10% za wykonanie: części I pkt. 5,tj.  Likwidacji „ dzikich wysypisk” 
poprzez uprzątniecie terenu, na którym nagromadzono odpady i  ich wywóz. 
  
Część II.  
Waga ceny 80% za wykonanie: części II pkt. 1, tj. odbioru i wywozu nieczystości 
ciekłych po kaŜdorazowym zleceniu z : 

1) Urzędu Gminy, 
2) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w BliŜynie, 
3) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Mroczkowie 
4) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Nowym OdrowąŜku, 
5) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Nowkach, 
6) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Sorbinie, 
7) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wołowie 

Waga ceny 20% za wykonanie: części II pkt. 2, tj.  
odbioru i wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości, których właściciele 
nie zawarli umów. Na podstawie Decyzji wydanej przez Wójta Gminy BliŜyn. 
 
Część III .  
Waga ceny 40% za wykonanie: części III pkt. 1, tj. odbioru i wywozu odpadów 
wielkogabarytowych wystawianych przez właścicieli nieruchomości raz w kwartale w 
miejscowościach: BliŜyn, Brzeście, Bugaj, DroŜdŜów, Gilów, Gostków, Górki, 
Jastrzebia, Kopcie, Kucębów, Nowki, Mroczków, Nowy OdrowąŜek, OdrowąŜek, 
Płaczkow, Sołtyków, Pięty, Rędocin, Sobótka, Sorbin, Ubyszów, Wołów, Wojtyniów, 
Zagórze, Zbrojów. 
Waga ceny 40% za wykonanie: części III pkt.  2, tj. odbioru i wywozu odpadów 
niebezpiecznych wystawianych przez właścicieli nieruchomości raz w kwartale w 
miejscowościach: BliŜyn,  Brzeście, Bugaj, DroŜdŜów, Gilów, Gostków, Górki, 
Jastrzebia, Kopcie, Kucębów, Nowki, Mroczków, Nowy OdrowąŜek, OdrowąŜek, 
Płaczków, Sołtyków, Pięty, Rędocin, Sobótka, Sorbin, Ubyszów, Wołów, Wojtyniów, 
Zagórze, Zbrojów. 
 
Waga ceny 20% za wykonanie: części III pkt.  3, tj. odbioru i wywozu 
przeterminowanych leków z pojemników ustawionych w aptekach w BliŜynie. 

 
 



Biorąc powyŜsze pod uwagę ocena ofert nastąpi na podstawie wzoru: 

∑ ×













×= %100

.

W
C

C
C

bof

n
x  

Cx – liczba punktów badanej części oferty 
Cn – najniŜsza cena przedmiotu zamówienia w danej części spośród ofert nie  odrzuconych 
Cof.b. – cena przedmiotu zamówienia w danej części oferty badanej nie odrzuconej 
100 – wskaźnik stały 
W% - waga przedmiotu zamówienia w danej części  
Obliczenia dokonywane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 
 
XVII  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 
 wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe 
 nazwy ( firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze 
 streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację 
 przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium ofert i łączną punktację, 
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
 faktyczne i prawne, 
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie 

            faktyczne i prawne. 
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w BliŜynie. 
 
XVIII . Z Wykonawcą, który złoŜył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa na 
warunkach określonych w załącznikach nr 7 -10 do niniejszej SIWZ. Umowa zostanie 
zawarta w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze 
oferty. 
Zamawiający moŜe zawrzeć odrębne umowy na poszczególne części zamówienia. 
 
XIX . Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, który złoŜył najkorzystniejszą ofertę 
składania zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 
XX . Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz 
w przypadku zaniechania czynności, do których jest zobowiązany, Wykonawcom 
przysługują środki odwoławcze przewidziane w dziale VI „Środki ochrony prawnej” 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
XXI.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. 
 
XXII . Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.  
Zamawiający nie będzie stosował dynamicznego systemu zakupów. 
Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej 
oferty. 
Zamawiający nie będzie zwracał Wykonawcom kosztów poniesionych za udział 
w postępowaniu. 
 



Załączniki: 
1. Formularz oferty cenowej- załącznik nr 1 
2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 i art. 24 ustawy – załącznik nr 2 
3. Oświadczenie o zapoznaniu się Wykonawcy z terenem świadczenia 
 przedmiotu zamówienia –załącznik nr 3 
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizowaniu zamówienia 
 (podwykonawców) – załącznik nr 4 
5. Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia 
 (podwykonawców) – załącznik nr 5 
6. Projekty umów na poszczególne części zamówienia 1-3  – załączniki nr 6 -8 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



            
 
         ............................................... 
                                                                                                (Miejscowość i Data) 
.......................................... 
    (Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

OFERTA WYKONANIA  

       

1. Po zapoznaniu się z warunkami przetargu na Zadanie Nr 9/2007 odbiór i wywóz odpadów 
komunalnych i  nieczystości ciekłych z budynku Urzędu Gminy BliŜyn  
i budynków komunalnych oraz odbiór i wywóz odpadów niebezpiecznych  
i wielkogabarytowych z terenu gminy BliŜyn 

 
oferujemy wykonanie usług objętych przetargiem na część ..........................  za następującą  
                                                                                                                                   (nr części 1,2,3) 
cenę:  
 
 

Lp  
Opis usługi 

 
Jednostka  

miary 
 

 
Cena  

bez VAT-u 

 
VAT 

 
Cena  

z VAT-em 

CZĘŚĆ I * 

1. 

Odbiór i wywóz odpadów komunalnych 
 raz w tygodniu z: Urzędu Gminy i przystanków 
autobusowych 
Odbiór i wywóz odpadów komunalnych raz na 
trzy tygodnie z: 
 Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w BliŜynie, 
Mroczkowie, Nowym OdrowąŜku, Nowkach, 
Sorbinie, Wołowie, Hydroforni w Gostkowie. 

 
Waga ceny- 60% 

 
 
 

m3 

   

2 

Odbiór i wywóz odpadów komunalnych 
segregowanych raz w miesiącu z: Urzędu 
Gminy Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w BliŜynie, 
Mroczkowie, Nowym OdrowąŜku, Nowkach, 
Sorbinie, Wołowie, Hydroforni w Gostkowie. 

 
Waga ceny- 20% 

 
 

m3 

   

3. 

Odbiór i wywóz odpadów komunalnych  
z nieruchomości, których właściciele nie zawarli 
umów. Na podstawie Decyzji wydanej przez 
Wójta Gminy BliŜyn. 

Waga ceny- -10% 

 
 

m3 

   

4. 

Likwidowanie „ dzikich wysypisk” poprzez 
uprzątniecie terenu na którym nagromadzono 
odpady i  ich wywóz. 

Waga ceny- 10% 

 
m3 

   

                                                            Razem:   
 

  



CZĘŚĆ II * 

1. 

Odbiór i wywóz nieczystości ciekłych z: Urzędu 
Gminy, Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w BliŜynie,  
Mroczkowie,Nowym OdrowąŜku, Nowkach, 
Sorbinie, Wołowie.  

Waga ceny- 80% 

 
m3 

   

2. 

Odbiór i wywóz nieczystości ciekłych 
z nieruchomości, których właściciele nie zawarli 
umów. Na podstawie Decyzji wydanej przez 
Wójta Gminy BliŜyn.  

Waga ceny- 20% 

      
m3 

   

Razem:     
 

CZĘŚĆ III * 

1. 

Odbiór i wywóz odpadów 
wielkogabarytowych wystawianych przez 
właścicieli nieruchomości raz w kwartale  
w miejscowościach: BliŜyn,  Brzeście, 
Bugaj, DroŜdŜów, Gilów, Gostków, Górki, 
Jastrzebia, Kopcie,  Kucębów, Nowki, 
Mroczków, Nowy OdrowąŜek, OdrowąŜek, 
Płaczkow,  Sołtyków, Pięty, Rędocin, 
Sobótka, Sorbin, Ubyszów, Wołów, 
Wojtyniów, Zagórze, Zbrojów. 

Waga ceny- 40% 

 
 
 

kg 

   

2. 

Odbiór i wywóz odpadów niebezpiecznych 
wystawianych przez właścicieli 
nieruchomości raz w kwartale  
w miejscowościach: BliŜyn,  Brzeście, 
Bugaj, DroŜdŜów, Gilów, Gostków, Górki, 
Jastrzebia, Kopcie, Kucębów, Nowki, 
Mroczków, Nowy OdrowąŜek, OdrowąŜek, 
Płaczkow, Sołtyków, Pięty, Rędocin, 
Sobótka, Sorbin, Ubyszów, Wołów, 
Wojtyniów, Zagórze, Zbrojów. 

Waga ceny- 40% 

 
 
 

kg 

   

3. 

Odbiór i wywóz przeterminowanych leków 
 z pojemników ustawionych  
w aptekach w BliŜynie. 

Waga ceny- 20% 

 
kg 

   

 
Razem: 

    

 
*- Wypełni ć tylko tę część, dla której składana jest oferta  
 
 

 
1) Termin wykonania zamówienia do 31.12.2008r. 

 
 

2) Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń, zdobyliśmy konieczne  
informacje do przygotowania oferty. 

 
3) Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 

wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 



4) Usługę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać osobiście. 
 

5) Załącznikami  do niniejszej oferty są: (wymienione w kolejności ujętej  
w rozdziale IX. SIWZ): 

 
1/.................................................................................................................................................... 
 
2/.................................................................................................................................................... 
 
3/.................................................................................................................................................... 
 
4/.................................................................................................................................................... 
 
5/.................................................................................................................................................... 
 
6/.................................................................................................................................................... 
 
7/.................................................................................................................................................... 
 
8/.................................................................................................................................................... 
 
9/.................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 

...................................................................................... 
(data i podpis osoby uprawnionej  

do reprezentacji Wykonawcy) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

…......................…......................... 
(miejscowość i data) 

.......................................... 
    (Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

ZGODNIE Z W ART. 22 USTAWY  

 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na . ............................... 
 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………  

( Nazwa zamówienia i nr części ) 
w imieniu 

…….............................................................................................................................................. 

...................…................................................................................................................................  
(nazwa Wykonawcy) 

 

oświadczam, Ŝe: 

1) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, 

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, a takŜe dysponuję potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4) nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 

 
 
 
 

...................................................................................... 
(data i podpis osoby uprawnionej  

do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 



         Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
 

…......................…......................... 
(miejscowość i data) 

.......................................... 
    (Nazwa i adres Wykonawcy) 

 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 
 
 

Oświadczam/y, Ŝe zapoznałem / zapoznaliśmy się* z terenem Gminy BliŜyn – miejscem 

świadczenia przedmiotu zamówienia a w szczególności z lokalizacją budynków komunalnych 

na terenie Gminy BliŜyn, z których odbierane będą odpady komunalne i nieczystości ciekłe. 

i nie wnoszę / wnosimy* zastrzeŜeń. 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

...................................................................................... 
(data i podpis osoby uprawnionej  

do reprezentacji Wykonawcy) 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 do SIWZ 

…......................…......................... 
(miejscowość i data) 

.......................................... 
    (Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE B ĘDĄ UCZESTNICZYĆ  

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 

 

Zakres wykonywanych 
czynności 

Imi ę i nazwisko 

Dane dotyczące 
kwalifikacji zawodowych  

i doświadczenia 
zawodowego  

oraz posiadanych 
uprawnień 

   

   

 

   

 

 
powtórzyć tabelę w razie konieczności 

 

Do wykazu naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania 

określonych czynności, jeŜeli są wymagane przepisami prawa . 

 

 

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

(data i podpis osoby uprawnionej  
do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 



Załącznik nr 5 do SIWZ 

…......................…......................... 
(miejscowość i data) 

.......................................... 
    (Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

 

 

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE B ĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU 

ZAMÓWIENIA (PODWYKONAWCÓW)  

 

 

Nazwa podmiotu 

 

 1. 

Zakres czynności 

powierzonych do wykonania 

 

 

Nazwa podmiotu 

 

 2. 

Zakres czynności 

powierzonych do wykonania 

 

 

 powtórzyć tabelę w razie konieczności 

 

 

...................................................................................... 
(data i podpis osoby uprawnionej  

do reprezentacji Wykonawcy) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 



Załącznik nr 6 do SIWZ 

Umowa 
o wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

( C z ę ś ć 1 )  

 
 

zawarta w dniu .............. r. w BliŜynie, pomiędzy Gminą BliŜyn z siedzibą Urząd Gminy 

26-120 BliŜyn, ul. Kościuszki 79a zwaną w dalszej treści  „Zamawiającym” reprezentowaną 

przez: 

Tomasza Rokitę     –    Wójta Gminy  

 
a ………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą: …………………………….. zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………… 
 
 

§ 1 
1. Na podstawie rozstrzygnięcia z dnia ……………. postępowania o udzielenie  

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - 
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do: 

 1) Odbioru i wywozu odpadów komunalnych niesegregowanych  raz w tygodniu z: 
a) Urzędu Gminy, 
b) Przystanków autobusowych. 

 2) Odbioru i wywozu odpadów komunalnych niesegregowanych  raz na trzy tygodnie z: 
a) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w BliŜynie, 
b) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Mroczkowie, 
c) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Nowym OdrowąŜku, 
d) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Nowkach, 
e) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Sorbinie, 
f) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wołowie, 
g) Hydroforni w Gostkowie. 

 2a) Odbioru i wywozu odpadów komunalnych segregowanych z obiektów, o których 
 mowa w pkt.1 i 2 raz w miesiącu. 

3) Odbioru i wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości, których właściciele nie 
zawarli umów. 
4) WyposaŜenia obiektów o których mowa w pkt. 2 w pojemniki na odpady 
komunalne o pojemności 240l. oraz wymiany pojemników w przypadku uszkodzenia 
ich przez Wykonawcę. 
5) Utrzymywania pojemników na odpady w odpowiednim stanie sanitarnym  
i technicznym.  



6) Usuwania odpadów zalegających poza pojemnikami w przypadku ich 
przepełnienia. 
7) Oczyszczania miejsc zaśmieconych przez Wykonawcę podczas załadunku. 
8) Rozliczania usługi z podziałem na poszczególne jednostki. 
 

§ 2 
1.Usługi o których mowa w § 1, ust. 1, pkt.3 świadczone będą w terminach i miejscu 
kaŜdorazowo określanym Decyzją Wójta Gminy BliŜyn wydawaną w sprawie wywozu 
zastępczego. 
2. O rozpoczęciu wykonywania usługi o której mowa w ust.1 Zamawiający  kaŜdorazowo 
będzie informował Wykonawcę w formie pisemnej.  
3.Wykonawca zobowiązany jest do odebrania wszystkich wystawionych  odpadów 
 komunalnych. 
4.Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia upowaŜnionemu  pracownikowi Urzędu 
 Gminy kaŜdorazowego  przypadku utrudniania odbioru i wywozu odpadów 
 komunalnych. 
5.Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przy świadczeniu usług stosownych norm 
 dotyczących ochrony środowiska, świadczyć usługi środkami transportu do tego 
 przystosowanymi oraz kaŜdorazowo zachować czystość w miejscach, w których 
 znajdują się zgromadzone odpady komunalne. 

 
§ 3 

1. Osobami upowaŜnionymi do potwierdzania realizacji usługi będą przedstawiciele 
 Zamawiającego wskazani w formie pisemnej. 
2. Usługi, o których mowa w § 1,ust.1 pkt. 1 i 2, wykonywane będą regularnie  
 z częstotliwością określoną Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 
 gminy BliŜyn oraz po kaŜdorazowym zgłoszeniu. 
3. Usługi, o których mowa w § 1, ust.1  pkt. 3 wykonywane będą po pisemnym 
 zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego na zasadach określonych 
 Decyzją Wójta Gminy BliŜyn dla kaŜdej nieruchomości oddzielnie. 
4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, moŜe być dokonywane osobiście, telefonicznie, 
 pisemnie lub drogą elektroniczną.  
 

§ 4 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji pojemników jak równieŜ ich 

ilości, o czym niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. 
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, nie jest zmianą umowy w rozumieniu § 9. 

 
§ 5 

Umowa zawarta jest na okres do 31 grudnia 2008 r. 
 

§ 6 
1.Za prawidłowo wykonany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie obliczone oddzielnie dla kaŜdego przedmiotu zamówienia wg 
następujących stawek:............. netto (słownie: .............................) plus podatek VAT, za 
1m3 odpadów. 
2.Zapłata dokonywana będzie w okresach miesięcznych na podstawie wystawionej przez 
Wykonawcę faktury VAT. 
3.Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty naleŜności wynikającej z faktury VAT  

w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania i potwierdzeniu wykonania przedmiotu  



umowy przez osoby o których mowa w § 3 ust. 1. 
 
 
 



§ 7 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za terminowe i rzetelne 
 wykonanie usługi oraz za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia kontenerów podczas 
 wywozu nieczystości. 
2. W przypadku nieterminowego wykonania usługi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
 karę umowną w wysokości 50 zł za kaŜdy dzień zwłoki. 
3. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku w terminie określonym w § 3 ust. 2  

i konieczności zastępczego opróŜnienia kontenerów, Wykonawca pokryje pełne koszty 
zastępczego wykonania usługi. Nie stosuje się wówczas ust. 2. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych 
 przez Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
  w wysokości 2.000 zł.  

 
§ 8 

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym  
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych warunków niniejszej umowy.  
 

§ 9 
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 

 
§ 10 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 11 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy. 
 
 

Zamawiający        Wykonawca 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Załącznik nr 7 do SIWZ 

Umowa 
o wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

( C z ę ś ć I I )  

 
 

zawarta w dniu .............. r. w BliŜynie, pomiędzy Gminą BliŜyn z siedzibą Urząd Gminy 

26-120 BliŜyn, ul. Kościuszki 79a zwaną w dalszej treści  „Zamawiającym” reprezentowaną 

przez: 

Tomasza Rokitę –  Wójta Gminy  

 
a ………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą: …………………………….. zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………… 
 
 

§ 1. 
1. Na podstawie rozstrzygnięcia z dnia ……………. postępowania o udzielenie  

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - 
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do: 

 1) odbioru i wywozu nieczystości ciekłych z: 
a) Urzędu Gminy, 
b) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej   w BliŜynie, 
c) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej  w Mroczkowie 
d) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej   w Nowym OdrowąŜku, 
e) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej   w Nowkach, 
f) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej   w Sorbinie, 
g) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej   w Wołowie, 

2) odbioru i wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości, których właściciele nie 
zawarli umów. 

§ 2. 
1. Usługi o których mowa w § 1, ust. 1, pkt.2 świadczone będą w terminach i miejscu 
 kaŜdorazowo określanym Decyzją Wójta Gminy BliŜyn wydawaną w sprawie 
 wywozu zastępczego. 
2. O rozpoczęciu wykonywania usługi  o której mowa w ust.1 Zamawiający  kaŜdorazowo 
 będzie informował Wykonawcę w formie pisemnej.  
 

§3. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania całej zawartości zbiornika 
 bezodpływowego. 



2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia upowaŜnionemu  pracownikowi Urzędu 
 Gminy kaŜdorazowego  przypadku utrudniania odbioru i wywozu nieczystości 
 ciekłych. 
3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przy świadczeniu usług stosownych norm 
 dotyczących ochrony środowiska, świadczyć usługi środkami transportu do tego 
 przystosowanymi oraz kaŜdorazowo zachować czystość w miejscach, w których 
 znajdują się zgromadzone odpady komunalne. 

 
§ 4. 

1. Osobami upowaŜnionymi do potwierdzania realizacji usługi będą przedstawiciele  
 Zamawiającego wskazani w formie pisemnej. 
2.Usługi, o których mowa w § 1,ust.1 pkt. 1 wykonywane będą regularnie  
 z  częstotliwością określoną Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 
terenie  gminy BliŜyn oraz po kaŜdorazowym zgłoszeniu. 
3.Usługi, o których mowa w § 1, ust.1  pkt. 2 wykonywane będą po pisemnym 
 zawiadomieniu  Wykonawcy przez Zamawiającego na zasadach określonych 
 Decyzją Wójta Gminy BliŜyn dla kaŜdej nieruchomości oddzielnie. 
4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, moŜe być dokonywane osobiście, telefonicznie, 
 pisemnie lub drogą elektroniczną.  
 

§ 5. 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji pojemników jak równieŜ ich 
ilości, o czym niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. 
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, nie jest zmianą umowy w rozumieniu  § 9. 

 
§ 6. 

Umowa zawarta jest na okres do 31 grudnia 2008 r. 
 

§ 7. 
1. Za prawidłowo wykonany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie obliczone oddzielnie dla kaŜdego przedmiotu zamówienia wg 
następujących  stawek:............. netto (słownie: .............................) plus podatek VAT, za 
1m3 odpadów. 
2. Zapłata dokonywana będzie w okresach miesięcznych na podstawie wystawionej przez 
Wykonawcę faktury VAT. 
3.Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty naleŜności wynikającej z faktury VAT w 
terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania i potwierdzeniu wykonania przedmiotu umowy 
przez osoby o których mowa w § 3 ust. 1. 

 
§ 8. 

1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za terminowe i rzetelne 
 wykonanie usługi oraz za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia kontenerów podczas 
 wywozu nieczystości. 
2.W przypadku nieterminowego wykonania usługi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
 karę umowną w wysokości 50 zł za kaŜdy dzień zwłoki. 
3.W przypadku nie wywiązania się z obowiązku w terminie określonym w § 3 ust. 2  

i konieczności zastępczego opróŜnienia kontenerów, Wykonawca pokryje pełne koszty 
zastępczego wykonania usługi. Nie stosuje się wówczas ust. 2. 



4.W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych 
 przez Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
  w wysokości 2.000 zł.  

§ 9. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym  
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych warunków niniejszej umowy.  
 

§ 10. 
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 

 
§ 11. 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 12. 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy. 
 
 

Zamawiający        Wykonawca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 8 do SIWZ 

Umowa 
o odbiór i wywóz odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych 

( C z ę ś ć  I I I )  

 
 

zawarta w dniu .............. r. w BliŜynie, pomiędzy Gminą BliŜyn, zwaną w dalszej treści  

„Zamawiającym” reprezentowaną przez: 

Tomasza Rokitę     –    Wójta Gminy  

 
a ………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą: …………………………….. zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………… 
 
 

§ 1 
 1. Na podstawie rozstrzygnięcia z dnia ……………. postępowania o udzielenie  zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - Zamawiający zleca, 
a Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) odbioru i wywozu odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych wystawianych 
przez właścicieli nieruchomości przed posesje lub w wyznaczone miejsce, regularnie 
raz w kwartale w wyznaczony dzień.  
2) odbioru i wywozu przeterminowanych leków z pojemników ustawionych 
w aptekach w BliŜynie po kaŜdorazowym zgłoszeniu. 

2. Usługi o których mowa w ust. 1, pkt. 1  świadczone będą w miejscowościach: BliŜyn, 
Brzeście, Bugaj, DroŜdŜów, Gilów, Gostków, Górki, Jastrzębia, Kopcie, Kucębów, Nowki, 
Mroczków, Nowy OdrowąŜek, OdrowąŜek, Płaczkow, Sołtyków, Pięty, Rędocin, Sobótka, 
Sorbin, Ubyszów, Wołów, Wojtyniów, Zagórze, Zbrojów 
 
 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania wszystkich wystawionych  odpadów 
wielkogabarytowych i niebezpiecznych. 
2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przy świadczeniu usług stosownych norm 
dotyczących ochrony środowiska, świadczyć usługi środkami transportu do tego 



przystosowanymi oraz kaŜdorazowo zachować czystość w miejscach, w których znajdują 
się zgromadzone odpady komunalne. 

 
§ 3 

1. Osobami upowaŜnionymi do potwierdzania realizacji usługi będą przedstawiciele  
Zamawiającego wskazani w formie pisemnej. 
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, moŜe być dokonywane wyłącznie pisemnie. 
 

§ 4 
 Umowa zawarta jest na okres do 31 grudnia 2008 r. 
 

§ 6 
1. Za prawidłowo wykonany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie obliczone oddzielnie dla kaŜdego przedmiotu zamówienia wg 
następujących stawek:............. netto (słownie: .............................) plus podatek VAT, za 
1m3 nieczystości ciekłych. 
2.Zapłata dokonywana będzie na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 
3.Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty naleŜności wynikającej z faktury VAT  

w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania i potwierdzeniu wykonania przedmiotu  
umowy przez osoby o których mowa w § 3 ust. 1. 

 
§ 7 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za terminowe i rzetelne 
wykonanie usługi. 
2. W przypadku nieterminowego wykonania usługi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 50 zł za kaŜdy dzień zwłoki. 
3. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku w terminie określonym w § 3 ust. 2  
4. i konieczności  wywozu zastępczego, Wykonawca pokryje pełne koszty zastępczego 
wykonania usługi. Nie stosuje się wówczas ust. 2. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych 
przez Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
6. w wysokości 2.000 zł.  

 
§ 8 

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym  
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych warunków niniejszej umowy.  
 
 
 

§ 9 
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 

 
§ 10 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 11 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy. 



 
Zamawiający        Wykonawca 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


