
ZARZĄDZENIE  Nr 111/2015 

WÓJTA  GMINY TUŁOWICE  

z dnia 14 kwietnia 2016 r. 

w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarza-

nych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Tułowice 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ) zarządza 

się, co następuje: 

§ 1.  

Udziela się zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ) w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „odbieranie oraz zagospodarowa-

nie odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z te-

renu Gminy Tułowice”. 

§ 2 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.  

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 Wójt Gminy Tułowice 

Andrzej Wesołowski  
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Załącznik do zarządzenia nr 111/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r.  
 
 
 

   Tułowice, dnia  14.04.2016 r. 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz.  2164)   -   zwanej dalej "Pzp" 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

zwana dalej w skrócie SIWZ 

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi pn. 

ODBIERANIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 

WYTWARZANYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I 

NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY TUŁOWICE 

 
 
Nazwa Zamawiającego:      Gmina  Tułowice 
REGON:   531413308 
NIP:     991-03-21-970 
Miejscowość   Tułowice 
Adres:    ul. Szkolna  1 
Strona internetowa:  www. tulowice.pl 
Godziny urzędowania: od wtorku do czwartku, w godzinach 7 30 – 15 30 

                                                                       w poniedziałki  8 00 – 17 00,   piątki  7 30 – 14 30 
 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować: 

Urząd Gminy Tułowice, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice 

 

znak postępowania:  IB.271.1.2016 

 

ZATWIERDZAM  :  
 

Wójt Gminy Tułowice 
Andrzej Wesołowski  
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I. Nazwa i adres Zamawiającego. 

1. Gmina Tułowice, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, woj. opolskie. 

2. Tel. (77) 46 00 143, 154, 472, 473   fax(77) 46 00 474. 

3. Adres strony internetowej: www.tulowice@tulowice.pl. 

II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego. 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r.  Nr  2164)  zwaną dalej  P.z.p. 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem 

odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z 

terenu gminy Tułowice.   

2. Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych obejmuje wszystkie nieruchomości 

zamieszkałe oraz niezamieszkałe położone na terenie Zamawiającego wraz z wyposażeniem 

nieruchomości  zamieszkałe w worki na odpady  suche i szkło, wyposażeniem  wspólnot mieszkaniowych 

w pojemniki  oraz utrzymywaniem pojemników  w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym.   

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wywóz  odpadów komunalnych  z Punktu Selektywnej  Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK)   i odbieranie przez Wykonawcę zmieszanych odpadów komunalnych z koszy 

ulicznych  w jednym  miejscu na terenie Tułowic. 

4. Usługi  będące przedmiotem zamówienia winny  być realizowane zgodnie z zasadami i warunkami 

określonymi  w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej 

SIWZ oraz w istotnych dla stron postanowieniach umowy  stanowiących załącznik  nr 11.   

5. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 „Pzp”   

dotychczasowemu  wykonawcy  w następującym zakresie :  

a) zawarcia  nowej  umowy  na okres jednego miesiąca  w przypadku nie rozstrzygnięcia postępowania 

przetargowego  na dalsze  okresy, po zakończeniu obowiązywania umowy.  

6. Usługi będące przedmiotem zamówienia zakwalifikowano wg Wspólnego słownika zamówień (CPV) do 

kategorii: 

a) 90.51.10.00-2  usługi wywozu odpadów, 

b) 90.51.40.00-3  usługi recyklingu odpadów, 

c) 90.51.20.00-9  usługi transportu odpadów, 

d) 90.51.31.00-7  usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, 

e) 90.53.30.00-2  usługi gospodarki odpadami.  

 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

1. Termin wykonania zamówienia od dnia 1 sierpnia 2016 r.  do  dnia  31 lipca 2018 r.   

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych 

warunków. 

1. O udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegajacy wykluczeniu na podstawie 

okoliczności, o których mowa w art.24 ust. 1 i ust. 2  ustawy Pzp.    
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2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 

a) posiada  uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, tj.:  Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli  
wykonawca posiada wpis do odpowiedniego rejestru na prowadzenie działalności w zakresie 
będącym przedmiotem postępowania o zamówienie publiczne - na podstawie  złożonego 
oświadczenia i jeżeli Wykonawca złoży aktualne   zaświadczenie Wójta Gminy Tułowice o wpisie 
do rejestru działalności regulowanej odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości opisanego w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016  poz. 250),  
 

b) wiedza i doświadczenie - Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech 
lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca wykonał lub wykonuje usługi odbierania i 
transportu odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych do 
miejsca ich zagospodarowania w łącznej ilości co najmniej 1000 Mg/rok.  Spełnienie tego 
warunku będzie oceniane na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do  oferty,  

c) potencjał techniczny - Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli oświadczy, ze dysponuje 
potencjałem technicznym  zgodnym  z rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 11 stycznia 
2013 r.  – w sprawie szczegółowych  wymagań w zakresie  odbierania odpadów komunalnych  od 
właścicieli nieruchomości  (Dz. U.  z 2013 r.  poz. 122).   

d) osoby zdolne do wykonania zamówienia – Wykonawca spełnia niniejszy warunek jeżeli 
dysponuje/będzie dysponować osobami  posiadającymi  kwalifikacje i wiedzę niezbędną do 
prawidłowego wykonania zamówienia – na podstawie złożonego oświadczenia.  

e) sytuacja ekonomiczna i finansowa – Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli oświadczy, że  
sytuacja finansowa i ekonomiczna Wykonawcy  pozwala na prawidłowe i terminowe wykonanie 
zamówienia   oraz  że Wykonawca  jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej  działalności   związanej   z   przedmiotem   zamówienia  w wysokości nie niższej niż  
500 000,00 zł  (słownie: pięćset tysięcy złotych). Spełnienie tego warunku będzie oceniane na 
podstawie złożonego oświadczenia.  

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.    

VI a)  w zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.  
         22 ust. 1 ustawy Pzp  należy przedłożyć:  

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust. 1  Pzp -  na druku  w 

załączniku  nr 2 do SIWZ,  

2. Zaświadczenie Wójta Gminy Tułowice o wpisie do rejestru działalności regulowanej w 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości opisanego w art. 9b i 9c 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 

2016 poz. 250 ),  

3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

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

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług polegających na odbieraniu 

i transporcie odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych do 

miejsc ich zagospodarowania w łącznej ilości co najmniej 1000 Mg/rok, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, że usługi 

zostały wykonane  należycie; wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.  
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4. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych  dostępnych Wykonawcy usług 

w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – 

wzór wykazu stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ, 

5. Oświadczenie na temat wielkości  średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy usług oraz 

liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie  – wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 5  do SIWZ, 

6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie 

do dysponowania tymi osobami – wzór oświadczenia załącznik nr 6 do SIWZ.  

7. 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.  

VI b)  w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedłożyć: 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – wzór 

oświadczenia stanowi załącznik Nr 7  do SIWZ, 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

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

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

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy,  

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,  

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.   

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą 

brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w punktach VI b) 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

a) Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

− nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
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udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

− nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert, 

− nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert, 

 

Dodatkowo Wykonawca winien do oferty dołączyć: 

a) dowód wniesienia wadium, 

b) zaświadczenie Wójta Gminy Tułowice o wpisie do rejestru działalności regulowanej odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości opisanego w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016 poz. 250.), 

c) wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – wzór wykazu 

stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, 

d) lista podmiotów należących do tej samej co Wykonawca grupy kapitałowej - w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) w 

przypadku oświadczenia o tym, że dany Wykonawca należy do grupy kapitałowej – wzór listy stanowi 

załącznik nr 9 do SIWZ. 

 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.  

 

a) przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, wspólnicy muszą ustanowić 
pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze 
wspólników,  

b) korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (liderem),  

c) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki 
udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z 
zapisami  niniejszej SIWZ, 

d) wypełniając formularz „OFERTA” należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach (załączniki) 
w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera).  

e) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku, gdy wykonawca 
wykazując spełnianie warunków, o których mowa w niniejszej SIWZ polega na zasobach innych 
podmiotów, kopie dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, dotyczących 
odpowiednio wspólników konsorcjum lub innych podmiotów powinny być poświadczone za zgodność z 
oryginałem przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dokumentów go dotyczących) lub 
przez upoważnionych przedstawicieli innych podmiotów (także każdy w odniesieniu do dokumentów go 
dotyczących),  

f) wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy, muszą przedłożyć Zamawiającemu Umowę regulującą 
współpracę tych Wykonawców.  

g) wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.  
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W przypadku  spółek cywilnych :  

a.  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego – należy złożyć zarówno dla 
każdego z przedsiębiorców tworzących spółkę cywilną (w zakresie podatku dochodowego od osób 
fizycznych), jak i samej spółki (w zakresie podatku VAT)  

b. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS – należy złożyć zarówno dla każdego z 
przedsiębiorców tworzących spółkę cywilną, jak i dla samej spółki.  

  

 Ustalenia dotyczące podwykonawstwa :  

a) wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, w jego imieniu musi 

wyraźnie w ofercie wskazać jaka część ( zakres zamówienia ) wykonywać będzie podwykonawca,  

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, 

należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi 

ten punkt formularza nie wypełniony (puste pole), zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie 

wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.     

c) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 

26 ust. 2b „Pzp”, t.j. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o którym mowa 

w art. 22 ust. 1 „Pzp”, zamawiający wymaga, oprócz wskazania części (zakresu) zamówienia, jaka 

zostanie powierzona podwykonawcy, podania nazwy (firmy) tego podwykonawcy.    

 

Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo 

Zamawiający ustala, ze w umowie o podwykonawstwo powinny znaleźć się następujące warunki, których 

niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy :  

a) określenie stron umowy,  

b) nazwa zadania  tożsama z nazwą w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  

c) określenie zakresu prac, które mają być wykonywane przez podwykonawcę,  

d) wynagrodzenie podwykonawcy z rozbiciem na kwotę netto oraz kwotę brutto, przy czym 

wynagrodzenie należne podwykonawcy za określony zakres robót nie może być większe niż zapłata za 

tożsamy zakres robót określony ofercie Wykonawcy,  

e) numer konta bankowego, na który zostanie przekazana zapłata należnego wynagrodzenia,  

f) termin wykonania prac przez podwykonawcę przy czym termin ten nie może być dłuższy niż termin 

określony w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  

g) termin odbioru prac przez Wykonawcę,  

h) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może 

być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej, przy czym termin ten nie może przypadać 

później niż termin określony w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,   

i) obowiązek niezwłocznego przedstawiania Zamawiającemu dowodów potwierdzających zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia za zrealizowane i odebrane  usługi.  

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

Wykonawcami. 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, informacje i zawiadomienia Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem pod nr (077) 46 00 474  lub drogą elektroniczną (e-mail: 

tulowice@tulowice  lub a.ratuszny@tulowice.pl). 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. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ. 

3. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
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4. Zamawiający przekaże treść zapytań z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez 

ujawnienia źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej pod adresem: www.tulowice.pl. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może  przed upływem terminu  składania ofert, zmienić treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej 

www.tulowice.pl. 

7. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania 

Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się  wiążące przy składaniu ofert. 

8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

9. Oferta winna być złożona w formie pisemnej zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. 

 

Osoby upoważnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami: 

Adam  Ratuszny   -   inspektor ds. budownictwa i inwestycji w Urzędzie Gminy 

Adres do korespondencji: 

Urząd Gminy Tułowice     ul. Szkolna 1      49-130 Tułowice 

VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść 

wadium, w wysokości wynoszącej kwotę  10 000.00  (słownie: dziesięć tysięcy złotych), 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z poz. 

zm.). 

3.    Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego na  

        konto gminy w Banku Spółdzielczym w Namysłowie  Oddział w Niemodlinie nr konta:  

        06 8890 1079 0000 0129 2011 0023 

3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty 

lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została uznana za 

najkorzystniejszą, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 

terminu składania ofert. 

5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w 

wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a 

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 
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6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 

bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę. 

7. Zamawiający zwraca  wadium  zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 – Prawa zamówień publicznych.  

8. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, kopia przelewu potwierdzona za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej 

formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony w kasie Urzędu Gminy, a  

kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złożona z ofertą.  

IX. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca pozostaje 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, przy czym odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.  

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. 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Przygotowanie oferty: 

a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim;  

b) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę; 

c) Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia, opracowane zestawienia składane wraz z ofertą 

wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie  z 

aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa; 

d) Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę  lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji i do 

zaciągania zobowiązań mieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty winno być 

dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę.  

e) Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

formularzy zamieszczonych, jako załączniki do SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, 

co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.  

f) Wraz z ofertą należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 

dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

g) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego 

wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. 

h) Poprawki w ofercie i pozostałych dokumentach muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 

podpisem osoby/osób podpisującej ofertę. 

Wszystkie strony oferty i załączników powinny być spięte  w sposób zapobiegający możliwości 

dekompletacji zawartości oferty oraz zaleca się, aby były ponumerowane. 

i) Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według następującego wzoru:  
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GMINA TUŁOWICE 

UL. SZKOLNA 1 

49-130 TUŁOWICE 

OFERTA 

na  

ODBIERANIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH 
PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU 

GMINY TUŁOWICE 

 

 
(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

 

j) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu 

do składania ofert.   

 

2. Inne wymagania: 

a) do oferty winny być załączone dokumenty wyszczególnione w niniejszej SIWZ. Załączona do oferty 

kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem podpisem,  pieczęcią 

imienną  przez uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-i) wykonawcy (podpisujących ofertę). Dołączenie 

nie poświadczonej kopii Zamawiający traktuje jako brak danego dokumentu, 

b) zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu  w 

przypadku gdy załączona do ofert kopia zostanie uznana przez zamawiającego za nieczytelną lub 

budzącą wątpliwości co do jej prawdziwości. 

c) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza czytelny zapis o 

treści, np. nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis z imienia nazwiska w przypadku pieczęci imiennej. 

d) wykonawca może zastrzec w ofercie, które informacje jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

myśl ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być ujawnione. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

e) wykonawca czyniąc zastrzeżenie, że pewne dokumenty nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 

postępowania wskazuje podstawę prawną wyłączenia jawności danego dokumentu. Informacje te 

powinny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu   z napisem „Informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa”.  

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Składanie ofert: 

a) Ofertę należy złożyć bezpośrednio lub za pośrednictwem pocztowego operatora w Urzędzie Gminy w 

Tułowicach ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice w sekretariacie urzędu. 

b) Termin złożenia oferty do siedziby Zamawiającego upływa dnia 10 maja 2016 r. o godz. 11oo.  O 

zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie 

data wysłania przesyłki.  
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2. Otwarcie ofert: 

a) otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 maja 2016 roku o godz. 1115 w  Sali posiedzeń  Urzędu Gminy w 

Tułowicach  ul. Szkolna 1  pokój nr 4,  

b) otwarcie ofert jest jawne; 

 

XII. Opis sposobu obliczania ceny. 

1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową za cały okres świadczenia usługi. 

2. Cenę ofertową należy ustalić w oparciu o kalkulację własną Wykonawcy przedmiotowego zamówienia 

publicznego uwzględniając zakres zamówienia oraz  zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia wynikające wprost z niniejszej SIWZ, jak również w niej nie ujęte, a bez których 

nie można wykonać zamówienia. 

3. W formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca winien podać cenę ofertową  brutto za 

wykonanie całości przedmiotu zamówienia (24 miesiące) wraz z podatkiem od towarów i usług VAT   oraz 

cenę  ofertową  netto i brutto  za jeden miesiąc.   

4. Cena ofertowa za 1 miesiąc określona w ofercie  jak i cena łączna nie będzie  podlegała zmianom, przez 

cały okres realizacji przedmiotu umowy za wyjątkiem sytuacji opisanych i wymienionych w art.142 ust. 5  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.  Nr  2164) i zostały  

szczegółowo określone w  istotnych dla stron postanowieniach umowy. 

5. Cena ofertowa powinna być wyrażona w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Do oceny Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto łącznie z podatkiem VAT.  

7. Pod pojęciem ceny ofertowej brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt1 ustawy o cenach 

z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz.1050 z późn. zm.) tj. wartość wyrażoną w 

jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie robót. W 

tak rozumianej cenie, uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów usługa podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem 

akcyzowym. 

8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki zgodnie z przepisami art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

9. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych 

rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.  

 

XIII. Kryteria wyboru oferty oraz sposób oceny oferty.  

 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria 

oceny ofert :  

  

Lp. Nazwa  kryterium Waga  kryterium  % 

1. Cena 99 

2. Termin płatności faktur za wykonaną usługę 1 
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1) Kryterium nr 1 - cena:   99 % 
 
Najniższa cena oferty brutto 
-----------------------------------  x 99  = ilość pkt. 
Cena badanej oferty 
 
 

2) Kryterium nr 2 – termin płatności faktur za wykonaną usługę     – 1 %:  
 
-  14 dni  -  O pkt. 
-  30 dni  -  1 pkt. 
 
 

Ocena ofert przy zastosowaniu kryterium nr 2 zostanie dokonana przez Zmawiającego na podstawie 
informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Wykonawca zobowiązany jest 
samodzielnie wpisać w Formularzu Oferty oferowany termin płatności faktur 14 dni  lub   30 dni. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wskazanie innych terminów. 

 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego oferta 

niepodlegająca odrzuceniu otrzyma największą liczbę punktów. 

3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 

w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. 

4. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 

ofertach. 

5. Wybór oferty dokonany zostanie w trybie art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy. 

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z 

wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 

3. W przypadku wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie ustawy, zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez 

Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, chyba że 

Krajowa Izba Odwoławcza uchyliła zakaz zawarcia umowy na wniosek Zamawiającego w przypadku 

okoliczności, o których mowa  w art. 183 ust. 2 ustawy. 

4. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 

publicznej. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, 

że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

6. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, przed 

zawarciem umowy złożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (art. 23 ust. 4 ustawy).  
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XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na sumę stanowiącą 4 % ceny brutto podanej w ofercie (łącznej za okres 24 miesięcy) 

najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Okres 

obowiązywania zabezpieczenia  składanego poza formą pieniężną wydłużony o jeden miesiąc w stosunku 

do okresu na jaki będzie zawierana umowa – t.j. do 30 sierpnia 2016 r.  Wykonawca w złożonej ofercie 

określa formę w jakiej wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku  formach określonych 

w art. 148 ust. 1 ustawy. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia 

tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 

dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy). 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od 

wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. Miejscem 

podpisania umowy będzie siedziba Zamawiającego. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 

2. Wzór umowy z Wykonawcą stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.  

3. Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień  zawartej umowy  w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: 

a) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy opisanego w § 3 ust. 2 

niniejszej Umowy; 

b) wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia niniejszej Umowy; 

c) z powodu okoliczności siły wyższej, tj. na skutek zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego i 

niemożliwego lub trudnego do przewidzenia w chwili zawarcia niniejszej Umowy, którym skutkom nie 

da się zapobiec (np. klęski żywiołowe, wojna itp.); 

d) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany 

wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie 

mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie 

przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia powodowałoby dla Zamawiającego 

niekorzystne skutki z uwagi  na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym 

racjonalne wydatkowanie środków publicznych, 
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e) wprowadzenia zmian w stosunku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie 

wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy, w sytuacji konieczności 

usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 

4. Na skutek zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 3 niniejszego ustępu, możliwa jest zmiana 

wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie 

większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia 

przez Wykonawcę. 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

1. Środki ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy,  a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.  

 

XVIII. Opis części zamówienia. 

1. Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia w częściach. 

XIX. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać 

oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie: 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XX. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza 

porozumiewanie się drogą elektroniczną: 

  tulowice @tulowice.pl,          a.ratuszny @tulowice.pl,  

 

XXI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym 

a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych: 

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych. 

XXII. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń 

informatycznych oraz informacje, które spośród kryteriów oceny ofert  będą stosowane w toku aukcji 

elektronicznej: 

1. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

XXIII. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot: 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XXIV. Informacja na temat wymagań  związanych z realizacją zamówienia, określonych w art. 29 ust. 4 

ustawy: 

1. Zamawiający nie przewiduje  wymagań  związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 

4 ustawy.  
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XXV. Informacje dodatkowe:  

1. Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

2. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne   w rozumieniu przepisów o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  lub w rozumieniu 

właściwych przepisów państw członkowskich  Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego- 

jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach.  

3. Zamawiający nie przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,  w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków 

z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 

 

 

 

 

 

                  Wójt  Gminy  Tułowice 

          Andrzej Wesołowski 
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Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

Nr załącznika Nazwa dokumentu / wzoru: 

1 formularz ofertowy; 

2 oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 uzp; 

3 wzór wykazu wykonanych lub wykonywanych usług; 

4 wzór wykazu narzędzi, urządzeń technicznych i wyposażenia 

5 wzór oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia; 

6 wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;  

7             oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

8 Oświadczenie o podwykonawcach 

9             Wzór listy podmiotów należących do tej samej co wykonawca  grupy                            

            kapitałowej 

10            Szczegółowy opis  przedmiotu  zamówienia 

11 Wzór  umowy  

12 Zestawienia  ilości  odpadów 

13 Wykazy posesji  do odbioru odpadów – zamieszkałe  

Nr 13 – Tułowice 

Nr 13a – Skarbiszowice 

Nr 13b – Szydłów 

Nr 13c – Tułowice Małe 

Nr 13d – Ligota Tułowicka 

Nr 13e - Goszczowice 

14 
           Wykaz budynków wielorodzinnych, które należy wyposażyć w pojemniki   
           wraz ze wskazaniem ich lokalizacji i wielkości. 

15 Wykazy posesji  do odbioru odpadów – niezamieszkałe 
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