Sygnatura akt: G.271.16.2013

Zamawiający: Gmina Rychwał

Przetarg nieograniczony na odbieranie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach
zamieszkałych na terenie Gminy Rychwał

G.271.16.4.2013
ZATWIERDZAM
Burmistrz Gminy Rychwał
/-/ Stefan Dziamara
……………………………………
Rychwał, dnia 26 listopada 2013 r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA USŁUGI
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości niższej 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 2013 r., poz. 907 ze
zm.) - zwanej dalej "ustawą"

na „Odbieranie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach
zamieszkałych na terenie Gminy Rychwał”
SPECYFIKACJ A IST OT NYCH WARUNKÓW Z AMÓWIENIA (SIWZ)

Nazwa Zamawiającego:
REGON:
NIP:
Miejscowość
Adres:
Strony internetowe:
Godziny urzędowania:

Gmina Rychwał
311019190
665 292 19 30
Rychwał
Plac Wolności 16
www.rychwal.pl, www.bip.rychwal.pl
od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:
Urząd Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał
znak postępowania: G.271.16.2013
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I. Zamawiający
Gmina Rychwał, reprezentowana przez Burmistrza Rychwała, z siedzibą w Rychwale,
Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał, tel. 63 248 10 01, fax. 63 248 10 55.
II Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z ustawą.
2. Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 – 46 ustawy.
3. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową, powołaną do przygotowania
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług komunalnych na terenie gminy Rychwał,
polegających na odbieraniu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych
obejmujących następujące miejscowości: Biała Panieńska, Czyżew, Dąbroszyn, Franki
(obejmuje sołectwo Broniki), Grabowa, Gliny, Grochowy, Jaroszewice Grodzieckie,
Jaroszewice Rychwalskie, Kuchary Borowe, Kuchary Kościelne, Lubiny, Modlibogowice,
Rozalin, Rybie, Rychwał, Siąszyce Trzecie, Siąszyce, Święcia, Wardężyn, Wola Rychwalska,
Złotkowy, Zosinki oraz wskazanych odpadów zgromadzonych w Punkcie Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Rychwale, przy ul. Żurawin.
Odebrane odpady komunalne należy przekazywać do Miejskiego Zakładu Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie ul. Sulańska 13 (RIPOK w Koninie).
2. Określenie dokładnej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Rychwał
na nieruchomościach zamieszkałych jest niemożliwe. Jako szacunkowe dane (dla pełnego
okresu realizacji umowy – 15 miesięcy) należy przyjąć uśrednione ilości odpadów
komunalnych, określone na podstawie sprawozdań za okres od 1 lipca do 31 października
2013 r. (okres odbierania odpadów z nieruchomości zamieszkałych na zlecenie Gminy).
Zamawiający posiada informację tylko za w/w miesiące o ilości wytworzonych odpadów
komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych gminy Rychwał, dane te mają charakter
poglądowy.
Odpady komunalne zmieszane: 1771 Mg,
Odpady segregowane:
a) papier i tektura: 15 Mg;
b) szkło: 85 Mg;
c) tworzywa sztuczne: 105 Mg;
d) odpady ulegające biodegradacji: 69 Mg;
e) odpady wielkogabarytowe: 30 Mg;
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 10 Mg.
3. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
a) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
b) zezwolenie na transport odpadów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
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Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90511000-2 - Usługi wywozu odpadów
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych w zakresie odbioru odpadów
komunalnych z terenu Gminy Rychwał do 50 % wartości realizowanego zamówienia.
4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
6. W ramach postępowania nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
7. Zamówienie nie jest realizowane w ramach umowy ramowej.
IV. Termin wykonania zamówienia.
- data rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy
- data zakończenia: 31.03.2015 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 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;
i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
2.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Ocena spełnienia warunku, o którym mowa, dokonana zostanie na podstawie informacji
zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2.2 Wiedza i doświadczenie
Ocena spełnienia warunku o którym mowa, dokonana zostanie na podstawie informacji
zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2.3 Potencjał techniczny
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwoma pojazdami
przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwoma
pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
a także co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, w tym
lub dodatkowo pojazdem umożliwiającym odbieranie odpadów z nieruchomości
trudnodostępnych (drogi gruntowe, wąskie, przebiegające przez teren zadrzewiony, leśny) –
minimalnie łącznie 5 pojazdów posiadających wskazane powyżej funkcje.
2.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Ocena spełnienia warunku, o którym mowa, dokonana zostanie na podstawie informacji
zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
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2.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Ocena spełnienia warunku, o którym mowa, dokonana zostanie na podstawie informacji
zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadkach określonych w art. 24 ustawy wykonawca zostanie wykluczony z ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu
wykluczeniu.
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg załączonego wzoru –
załącznik nr 2);
• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi zasobami (wg załączonego wzoru – załącznik nr 5) – zamawiający żąda wykazania
dysponowania co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwoma pojazdami
przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także
co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, w tym
lub dodatkowo pojazdem umożliwiającym odbieranie odpadów z nieruchomości
trudnodostępnych (drogi gruntowe, wąskie, przebiegające przez teren zadrzewiony,
leśny) – minimalnie łącznie 5 pojazdów posiadających wskazane powyżej funkcje.
Wykonawca, korzystający z zasobów innych podmiotów w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
− oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg załączonego wzoru – załącznik nr 3);
− aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
− aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, 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;
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− aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia 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;
Uwaga:
W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego
oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
− 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 wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie 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, zamawiający żąda od
wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w ust. 2–3.
4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
− 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 4,
5. Ponadto oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
− formularz ofertowy – załącznik nr 1, upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej
podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to,
że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny
wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub
kserokopii potwierdzonej notarialnie;
− dokument potwierdzający wniesienie wadium.
Wszystkie wymienione wyżej dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę.
VII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby wykonawca nie
posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji
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porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty
lub informacje pocztą elektroniczną, lub wyjątkowo faksem, zobowiązana jest bez wezwania
strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania
otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Agnieszka Lewandowska – tel. 63 248 10 01 w. 40, a.lewandowska@rychwal.pl - w zakresie
przedmiotu zamówienia,
Karolina Małolepsza – tel. 63 248 10 01 w. 14, przetargi@rychwal.pl - w zakresie procedury
przetargowej.
VIII. Wymagania dotyczące wadium.
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium.
2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł.
3. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy:
BS Konin O/Rychwał nr 36 8530 0000 0800 0130 2000 0008
z dopiskiem ,,Wadium – nr sprawy: G.271.12.2013 Odbieranie odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Rychwał” – wadium
wniesione w tej formie musi wpłynąć na konto zamawiającego do momentu upływu terminu
składania ofert, przelew środków musi być dokonany z konta na konto;
- 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 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
UWAGA: Oryginał poręczenia, gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy złożyć do
Zamawiającego wraz z ofertą umieszczając w osobnej kopercie wewnątrz oferty z zaznaczeniem
”Oryginał wadium przetargowego”, natomiast kserokopię poświadczoną przez wykonawcę „za
zgodność z oryginałem” należy dołączyć jako dokument do oferty.
5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni,
że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
IX. Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
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2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz na co najmniej 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.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowywania oferty.
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko, firmę i dokładny adres wykonawcy oraz datę sporządzenia,
- wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki.
3. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez zamawiającego
wzorcami - załącznikami.
4. Odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach (jeżeli
zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony).
5. Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”.
6. Ofertę należy pisać w jednym ciągu nie pozostawiając wolnych miejsc niewypełnionych
i zaopatrzyć na końcu własnoręcznym podpisem wykonawcy bądź osób mających prawo
zaciągać zobowiązania w jego imieniu.
7. Niedopuszczalne jest użycie korektora w ofertach, poprawki zaś należy omówić w uwadze,
zaopatrzonej własnoręcznym podpisem wykonawcy lub osoby upoważnionej. Każda
zapisana strona oferty musi być oznaczona kolejnym numerem.
8. Ofertę należy zaadresować: Urząd Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16,
62-570 Rychwał i opatrzoną nazwą postępowania:
„Oferta w postępowaniu na odbieranie odpadów komunalnych powstających na
nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Rychwał.
Nie otwierać przed 09.12.2013 r. godz. 09:00.”
9. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią
do czasu otwarcia ofert oraz posiadać swój identyfikator.
10. Jeżeli wykonawca chce wycofać ofertę, która została wcześniej złożona to składa
oświadczenie o wycofaniu oferty, w kopercie posiadającej swój identyfikator w postaci
pieczęci firmy, z naniesionym na niej dodatkowym napisem:
„Wycofanie oferty w postępowaniu na odbieranie odpadów komunalnych powstających na
nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Rychwał”
11. Jeżeli wykonawca chce dokonać modyfikacji (zmian) w ofercie, która została wcześniej
złożona, to składa nową (poprawioną) ofertę, sporządzoną wg powyższych zasad oraz
z naniesionym napisem:
„Zmiana

oferty w postępowaniu na odbieranie odpadów komunalnych powstających na
nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Rychwał”

12. Zaleca się zachować kopie złożonej oferty.
13. Jeżeli wykonawca chce wycofać lub zmienić ofertę to może zrobić to jedynie przed upływem
terminu do składania ofert.
14. Zaleca się, aby wykonawca zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty.
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15. Wykonawcy powinni przedstawić oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. Oferty alternatywne
zostaną odrzucone.
XI. Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16,
62-570 Rychwał, sekretariat, lub przesłać na powyższy adres. W wypadku przesłania oferty
będzie się liczyła data jej wpłynięcia do siedziby Urzędu Gminy i Miasta Rychwał.
2. Termin składania ofert upływa dnia 09.12.2013 r. o godz. 08:30.
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.12.2013 r. o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
Rychwał, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał, pokój nr 10.
4. Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. W takim
przypadku wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców będą odnosiły się do
zmienionego terminu.
6. O zmienionym terminie zamawiający powiadomi wykonawców, zamieszczając informację na
stronie internetowej www.bip.rychwal.pl .
XII. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (polski złoty). Cena musi uwzględniać
wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.
2. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie
może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można
było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie
dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub
rozwiązać umowę. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty
niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia,
jak również w nim nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
3. Obowiązkiem wykonawcy jest wypełnić formularz ofertowy podając wartości
z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenie wykonawca zobowiązany jest
dokonać wg zasad uznanych w rachunkowości tj. końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się,
a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
4. Przed obliczeniem ceny oferty wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się
z warunkami zamówienia oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające
wpływ na wartość zamówienia. Przy kalkulacji swojej ceny Wykonawca zobowiązany jest do
wzięcia pod uwagę wszystkich wymagań SIWZ odnoszących się do realizacji zamówienia,
a w szczególności postanowień „Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia” oraz
projektu umowy. Wykonawca winien uwzględnić między innymi:
a) orientacyjną ilość odpadów odebranych w poprzednich latach,
b) charakterystykę zabudowy,
c) możliwy wzrost ilości odebranych odpadów,
d) możliwy wzrost ilości obsługiwanych budynków oraz wynikający z tego wzrost
liczby mieszkańców,
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e) wymagania co do minimalnej częstotliwości i sposobu odbierania odpadów.
5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały
we wzorze umowy.
6. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
1. Całkowita cena ofertowa brutto – 100%
2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następujących
zasad:
całkowita cena brutto najniższa
Ilość punktów =

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

x 100 pkt
całkowita cena brutto badanej oferty
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

XIV. Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
1. O wyniku postępowania zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców uczestniczących
w postępowaniu.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego objętego niniejszą SIWZ
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze. Jeżeli
w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta lub nie została odrzucona żadna oferta
i nie wykluczono żadnego wykonawcy zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem
terminu 5 dni.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego objętego niniejszą SIWZ, zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca, który wygrał przetarg, wniósł zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie z zaokrągleniem do
pełnych 100 złotych. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione:
- w pieniądzu – na rachunek :
BS Konin O/Rychwał nr 36 8530 0000 0800 0130 2000 0008;
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- w gwarancjach bankowych;
- w gwarancjach ubezpieczeniowych;
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiającego. W przypadku wniesienia przez wykonawcę wadium
w pieniądzu, na wniosek wykonawcy zamawiający zaliczy kwotę wadium na poczet
zabezpieczenia.
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Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, warunki umowy.
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączonym do SIWZ wzorze umowy.
2. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach opisanych
w załączonym do SIWZ wzorze umowy i po spełnieniu wskazanych we wzorze umowy
warunków.
XVII. Środki ochrony prawnej.
W postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI prawa zamówień publicznych
„Środki ochrony prawnej”. Zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze:
1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. nr 48, poz. 280),
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. nr 41, poz. 238).
XVIII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zamówienia
w terminie nie późniejszym niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
2. Pytania powinny być składane na piśmie (zamawiający w celu przyspieszenia obiegu
informacji - zapytań i odpowiedzi - dopuszcza posługiwanie się faksem i pocztą
elektroniczną, zastrzegając sobie jednak konieczność wysłania zapytania pocztą),
z dopiskiem:
„Odbieranie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na
terenie Gminy Rychwał – zapytanie”
na adres:
Urząd Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał
3. Zamawiający obowiązany jest udzielić niezwłocznie wyjaśnień wysyłając treść zapytania wraz
z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania do wszystkich wykonawców, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści treść zapytania wraz
z wyjaśnieniami na stronie internetowej www.bip.rychwal.pl
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak wyjaśnień do SIWZ z powodu zbyt
późnego zgłoszenia pytań.
5. Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert uzupełnić lub zmienić treść
dokumentów przetargowych z własnej inicjatywy lub w wyniku uwag wykonawców. Każde
uzupełnienie lub zmiana będzie stanowiła treść SIWZ. Informacja o uzupełnieniach bądź
zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej www.bip.rychwal.pl
6. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert przez wykonawców w celu
umożliwienia im wprowadzenia zmian w ofercie. Informację o przesunięciu terminu
składania ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bip.rychwal.pl
7. Otwarcie ofert nastąpi przy udziale wykonawców. Do wiadomości uczestniczących
w otwarciu ofert zostaną podane:
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Przed otwarciem ofert:
- kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Po otwarciu ofert:
- nazwy i adresy wykonawców,
- informacje dotyczące ceny,
- termin wykonania zamówienia,
Dane te będą niezwłocznie odnotowane w dokumentacji z przebiegu postępowania
przetargowego.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania w toku dokonywania oceny ofert każdego
wykonawcy w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat oferty. Wszystkie żądane
przez komisję przetargową wyjaśnienia muszą być złożone przez wykonawcę na piśmie
i stają się integralnym składnikiem złożonej oferty.
XIX. Unieważnienie przetargu.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się na podstawie art. 93
ustawy.
2. O unieważnieniu postępowania zamawiający informuje równocześnie wszystkich
wykonawców biorących udział w postępowaniu. Informacja ta powinna zawierać
uzasadnienie faktyczne i prawne.
XX. Ogłoszenie wyników przetargu.
Na podstawie art. 92 ustawy zamawiający niezwłocznie zawiadomi uczestników postępowania
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Sprawy nie ujęte w niniejszej SIWZ regulują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, ze zm.).
XXI. Załącznik do SIWZ
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1);
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy
Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2);
3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia
z przyczyn określonych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (załącznik nr 3);
4. Informację o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej (załącznik nr 4);
5. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
(załącznik nr 5);
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6);
7. Projekt umowy;
8. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rychwał (Uchwała Nr
XXXI/232/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 grudnia 2012 r. opublikowana w Dz.
Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. Poz. 1199).
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Załącznik nr 1
Gmina Rychwał
Plac Wolności 16
62 – 570 Rychwał

FORM ULARZ OF ERTOWY
Nazwa Wykonawcy......................................................................................................................
Adres Wykonawcy .......................................................................................................................
Adres do korespondencji ..............................................................................................................
NIP................................................................... REGON............................................................
Numer telefonu ................................................ Numer faksu.......................................................
E-mail: ............................................................. Strona www: ....................................................
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Odbieranie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych
na terenie Gminy Rychwał
ogłoszonym na stronach internetowych www.portal.uzp.gov.pl, www.bip.rychwal.pl oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego:
1) Oferujemy wykonanie usług objętych postępowaniem, zgodnie z wymogami opisu
przedmiotu zamówienia za cenę obejmującą całość zamówienia (15 miesięcy):
Netto:
VAT
(……%):
Brutto:

(słownie:…………………………………………....…
.......................................... [zł] ………………………………………………………)
(słownie:………………....……………………………
........................................... [zł] ………………………………………………………)
(słownie:………………....……………………………
........................................... [zł] …………………………………………………………

W tym cena za jeden miesiąc świadczenia usług:
Netto:
VAT
(……%):
Brutto:

(słownie:…………………………………………....…
...................................... [zł] ………………………………………………………)
(słownie:………………....……………………………
....................................... [zł] ………………………………………………………)
(słownie:………………....……………………………
.......................................... [zł] ………………………………………………………)
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2) Podana cena w formularzu ofertowym, będzie obowiązywać w okresie ważności umowy
i nie ulegnie zmianie z wyjątkiem przypadków przewidzianych w SIWZ oraz w projekcie
umowy.
3) Usługi stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie od dnia zawarcia
umowy do ..................................... r.
4) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
5) Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres podany w SIWZ.
6) Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami.*
Następujący zakres zamierzamy zlecić podwykonawcom*:
- zakres rzeczowy
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………........
7) Oświadczamy, że załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach podanych w projekcie umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
Uwaga: Wszystkie załączniki muszą zostać wypełnione przez wykonawcę bez wyjątku
i ściśle wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania w nim zmian
przez wykonawcę. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie
dotyczy Wykonawcy wpisuje on „nie dotyczy’’
Oferta została złożona na ………………. ponumerowanych stronach.

..................................................
Miejscowość, data

....................................................
Podpis Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy...........................................................................................................................
Adres Wykonawcy ............................................................................................................................
(lub pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Odbieranie
odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy
Rychwał, tj.:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
związanych z wykonaniem niniejszego zamówienia;
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania niniejszego zamówienia;
3. Dysponuję potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia;
4. Znajduję się

w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

Zamówienia,
a tym samym spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze
zm.).

..................................................
Miejscowość, data

....................................................
Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy...........................................................................................................................
Adres Wykonawcy ............................................................................................................................
(lub pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Odbieranie odpadów
komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Rychwał,
tj.: w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zgodnie z zapisami którego:
z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub
obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego
zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego,
z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie
albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej
5% wartości umowy;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
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popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia
się wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku.

..................................................
Miejscowość, data

....................................................
Podpis Wykonawcy

16

Sygnatura akt: G.271.16.2013

Zamawiający: Gmina Rychwał

Przetarg nieograniczony na odbieranie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach
zamieszkałych na terenie Gminy Rychwał

Załącznik nr 4

INFORMACJA
o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej*
Nazwa Wykonawcy...........................................................................................................................
Adres Wykonawcy ............................................................................................................................
(lub pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Odbieranie odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Rychwał oświadczam, że
nie należę do grupy kapitałowej.

..................................................
Miejscowość, data

....................................................
Podpis Wykonawcy

* w przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca zamiast Informacji
o przynależności składa Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
* niniejszą Informację/Listę podmiotów składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
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Załącznik nr 5
………………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
DOSTĘPNYCH WYKONAWCY USŁUG W CELU WYKONANIA ZAMÓWIENIA
WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI ZASOBAMI
L.p.

Marka i nr rejestracyjny

Rodzaj odbieranych odpadów
i funkcja pojazdu

Podstawa dysponowania
zasobami*
Zasób będący w dyspozycji
wykonawcy/
oddany do dyspozycji przez inny
podmiot **
Zasób będący w dyspozycji
wykonawcy/
oddany do dyspozycji przez inny
podmiot **
Zasób będący w dyspozycji
wykonawcy/
oddany do dyspozycji przez inny
podmiot **
Zasób będący w dyspozycji
wykonawcy/
oddany do dyspozycji przez inny
podmiot **
Zasób będący w dyspozycji
wykonawcy/
oddany do dyspozycji przez inny
podmiot **
Zasób będący w dyspozycji
wykonawcy/
oddany do dyspozycji przez inny
podmiot **

* W przypadku, gdy potencjał techniczny, o którym mowa wyżej jest oddany przez inny podmiot do realizacji
zamówienia, to wykonawca zobowiązany jest do niniejszego wykazu dołączyć pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego potencjału technicznego na okres korzystania z niego przy
wykonywaniu zamówienia.
** Niewłaściwe skreślić

..................................................
Miejscowość, data

....................................................
Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 6

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pn. „Odbieranie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych
na terenie Gminy Rychwał”

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY RYCHWAŁ
1) Powierzchnia
Powierzchnia Gminy Rychwał wynosi 11 782 ha (118 km2).
2) Drogi
1. Drogi asfaltowe, drogi tłuczniowe, drogi gruntowe.
2. Drogi publiczne i prywatne.
3. Długość dróg: łącznie szacuje się na 220 km, w tym udział dróg asfaltowych to ok. 33%.
3) Liczba mieszkańców
Liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Rychwał wynosi 8 435 osób, z czego 2 380 osób
to mieszkańcy miasta Rychwał, zaś 6 055 osób to mieszkańcy wsi (23 sołectwa), natomiast ilość
osób zamieszkujących na terenie gminy Rychwał wg deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi to 7 116. Na terenie gminy Rychwał przeważa
zabudowa jednorodzinna, jest jeden blok mieszkalny (Dom nauczyciela) i lokale komunalne
o charakterze zabudowy wielorodzinnej w budynku Ośrodka Zdrowia w Rychwale.
Ilość nieruchomości zamieszkałych, z których należy odebrać odpady komunalne to ok. 1 920
(Zamawiający przewiduje możliwość zmian w tym zakresie „+/ – ” 3%).
4) Ilość odpadów komunalnych
Określenie dokładnej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Rychwał na
nieruchomościach zamieszkałych jest niemożliwe. Jako szacunkowe dane minimalne należy
przyjąć ilość odpadów komunalnych odbieranych przez podmioty świadczące usługi
w minionych latach – poniżej podano informacje za lata 2011 i 2012 na podstawie składanych
przez odbierających odpady sprawozdań. Na podstawie sprawozdań podmiotów odbierających
odpady ilość nieruchomości objętych odbieraniem odpadów w minionych latach wynosi 1 300.
Na podstawie złożonych deklaracji i innych ustaleń Gminy ilość nieruchomości zamieszkałych
wynosi 1 920.
Jako szacunkowe dane (dla pełnego okresu realizacji umowy – 15 miesięcy) należy przyjąć
wyliczone uśrednione ilości odpadów komunalnych, określone na podstawie danych za okres od
1 lipca do 31 października 2013 r. (okres odbierania odpadów z nieruchomości zamieszkałych na
zlecenie Gminy).
ROK 2011 (dane w skali roku):
Odpady komunalne zmieszane: 584,5 Mg.
Odpady segregowane:
a) papier i tektura: 18,3 Mg;
b) szkło: 45,5 Mg;
c) tworzywa sztuczne: 46,0 Mg;
d) odpady ulegające biodegradacji (poza papierem i tekturą o kodach 15 01 01 i 20 01 01): 0 Mg;
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e) odpady wielkogabarytowe: 0,7 Mg (odbierała firma mająca umowy z ok. 400 właścicielami
nieruchomości);
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 2,3 Mg (odbierała firma mająca umowy z ok. 400
właścicielami nieruchomości).
ROK 2012 (dane w skali roku):
Odpady komunalne zmieszane: 525,90 Mg.
Odpady segregowane:
a) papier i tektura: 17,37 Mg;
b) szkło: 45,03 Mg;
c) tworzywa sztuczne: 64,38 Mg;
d) odpady ulegające biodegradacji (poza papierem i tekturą o kodach 15 01 01 i 20 01 01): 0 Mg;
e) odpady wielkogabarytowe: 0,7 Mg (odbierała firma mająca umowy z ok. 400 właścicielami
nieruchomości);
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 0,5 Mg (odbierała firma mająca umowy z ok. 400
właścicielami nieruchomości).
ROK 2013 (dane za okres od 1 stycznia do 31 października):
Odpady komunalne zmieszane: 733,74 Mg.
Odpady segregowane:
a) papier i tektura: 5,06 Mg;
b) szkło: 38,52 Mg;
c) tworzywa sztuczne: 39,45 Mg;
d) odpady ulegające biodegradacji (poza papierem i tekturą o kodach 15 01 01 i 20 01 01): 16,02
Mg;
e) odpady wielkogabarytowe: 7,88 Mg;
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 2,74 Mg.
W tym ilości odpadów odbierane na zlecenie gminy w tonach [Mg] w okresie od 01.07.2013 do
31.10.2013r.:
2013 r.

lipiec
sierpień
wrzesień
październik

zmieszane
odpady
komunalne

papier i
tektura

szkło

tworzywa
sztuczne

odpady
ulegające
biodegradacji

odpady
wielkogabarytowe

zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny

60,80
81,46
80,24
183,66

0,06
0,96
1,28
1,12

1,60
8,68
10,14
8,3

1,04
4,90
5,48
3,88

0
4,54
2,86
8,62

0
0
0
7,88

0
0
0
2,44

Szacunkowe dane (dla pełnego okresu realizacji umowy – 15 miesięcy) określone jako
uśrednione ilości odpadów komunalnych na podstawie danych za okres od 1 lipca do
31 października 2013 r. (okres odbierania odpadów z nieruchomości zamieszkałych na
zlecenie gminy):
Odpady komunalne zmieszane: 1771 Mg,
Odpady segregowane:
a) papier i tektura: 15 Mg;
b) szkło: 85 Mg;
c) tworzywa sztuczne: 105 Mg;
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d) odpady ulegające biodegradacji: 69 Mg;
e) odpady wielkogabarytowe: 30 Mg;
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 10 Mg
Podana ilość odpadów jest szacunkowa i należy traktować ją orientacyjnie, ponieważ może ona
ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje
prawo odszkodowania za przekroczenie wskazanych ilości odpadów komunalnych.

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie wskazanych w opisie zamówienia odpadów
komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Rychwał, na których zamieszkują
mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2012r. poz. 391), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Wielkopolskiego na lata 2012-2017 z załącznikami oraz przepisami Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Rychwał. Odpady komunalne odbierane z nieruchomości
zamieszkałych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Miejskiego Zakładu Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie ul. Sulańska 13, 62-510 Konin, pełniącego
funkcję Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).
Urządzenia do gromadzenia odpadów (pojemniki, kontenery) zostaną zapewnione przez
właścicieli nieruchomości. W przypadku, gdy właściciele nieruchomości posiadają pojemniki
niedostosowane do sprzętu, którym dysponuje Wykonawca, Wykonawca zobowiązany jest na
czas trwania umowy nieodpłatnie zaoferować/udostępnić na zasadach uregulowanych pomiędzy
Wykonawcą a właścicielem nieruchomości pojemniki (nowe lub sprawne używane) o nie
mniejszej pojemności, dostosowane do pojazdów, którymi dysponuje. Dla zainteresowanych
właścicieli nieruchomości, którzy nie dysponują własnymi pojemnikami na odpady, Wykonawca
na czas trwania umowy udostępni urządzenia do gromadzenia odpadów zmieszanych na zasadach
uregulowanych pomiędzy Wykonawcą a właścicielem nieruchomości w drodze odrębnej umowy
cywilno-prawnej. Urządzenia te zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów
wskazanych przez właściciela nieruchomości. Dotyczy to również nowych nieruchomości, jeśli
pojawią się w trakcie realizacji zamówienia. Pojemniki mogą być plastikowe, metalowe, nowe
lub używane. Koszty udostępniania pojemników nie obciążają Zamawiającego.
Worki do selektywnej zbiórki odpadów zapewnia Wykonawca wkalkulowując ich koszt
w cenę oferty. Wykonawca dostarczać będzie Zamawiającemu, do końca miesiąca
poprzedzającego na miesiąc następny, rezerwę worków do selektywnej zbiórki odpadów
w następującej ilości: 150 niebieskich, 300 żółtych, 150 białych oraz 150 brązowych (w okresie
od marca do września). Pierwszą dostawę worków należy przewidzieć do 23 grudnia 2013 r.
Szczegółowe dane dotyczące ilości budynków jedno- i wielorodzinnych, ilości i rodzaju
niezbędnych pojemników, worków do selektywnej zbiórki odpadów przedstawiono w pkt. 3.
1) Zabudowa jednorodzinna
Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany workowo –
pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych.
a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01)
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Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach
zapewnionych przez właścicieli nieruchomości. Zainteresowanym właścicielom nieruchomości
pojemniki udostępni Wykonawca i ustawi je w miejscach wskazanych przez właścicieli
nieruchomości. Ilość budynków jednorodzinnych, miejsc do gromadzenia odpadów, ilość i rodzaj
niezbędnych pojemników podano w pkt. 3.
Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów przez Wykonawcę – 2 razy w miesiącu
(zgodnie z zapisami pkt 4).
b) Selektywnie zbierane odpady komunalne
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się
odbywać w systemie workowym. Wprowadza się trzy rodzaje worków:
- żółty na tworzywa sztuczne, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe,
- biały na szkło,
- niebieski na papier i tekturę.
Worki zapewnia Wykonawca. Ilość niezbędnych worków podano w pkt 3. Charakterystyka
worków w pkt 3.
Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie –
1 raz w miesiącu (zgodnie z zapisami pkt 4).
Przy jednorazowym odbiorze worków na odpady segregowane z każdego punktu odbioru
w zabudowie jednorodzinnej Wykonawca odbierający odpady zobowiązany jest do
pozostawienia ilości worków danego koloru adekwatnej do ilości odbieranych zapełnionych
worków z każdego odebranego rodzaju.
c) Odpady ulegające biodegradacji (kod 20 02 01)
Worki w kolorze brązowym o parametrach ustalonych w pkt 3. zapewnia Wykonawca w ilości
ustalonej w pkt 3.
Przy jednorazowym odbiorze worków na odpady biodegradowlane z każdego punktu odbioru
w zabudowie jednorodzinnej Wykonawca odbierający odpady zobowiązany jest do
pozostawienia worków brązowych w ilości adekwatnej do odebranych zapełnionych worków.
Częstotliwość odbierania przez Wykonawcę odpadów ulegających biodegradacji – 1 raz
w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 31 października, przy czym w miesiącu październiku
odbiór odpadów powinien nastąpić w ostatniej dekadzie miesiąca.
Odbiór odpadów ulegających biodegradacji należy zapewnić na terenie miasta Rychwał bez
uprzednich zgłoszeń telefonicznych, zaś z terenów wsi odbiór tych odpadów odbywać się
będzie z nieruchomości, z których ich właściciele zgłosili potrzebę ich odbierania.
Zamawiający przed terminem odbioru ww. odpadów przekaże Wykonawcy listę nieruchomości
z terenów wsi gminy Rychwał, z których należy odbierać odpady.
d) Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(kody 20 01 23, 20 01 35 i 20 01 36)
Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie
się odbywać poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi
nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach.
Zamawiający przed terminem odbioru ww. odpadów przekaże Wykonawcy listę nieruchomości,
z których należy odebrać odpady.
Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę – 2 razy w 2014 roku (raz w okresie
wiosennym i raz w jesiennym) oraz w marcu 2015 r. (zgodnie z zapisami pkt. 4)
2) Zabudowa wielorodzinna
a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01)
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zbierane będą do pojemników 1100 l.
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Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę – 2 razy w miesiącu (zgodnie
z zapisami pkt. 4)
b) Selektywnie zbierane odpady komunalne
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej odbywać się
będzie do specjalistycznych pojemników.
Wprowadza się trzy rodzaje pojemników:
- pojemnik typu „siatka” lub „dzwon” do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych,
drobnych metali, opakowań wielomateriałowych,
- pojemnik typu „dzwon” do gromadzenia szkła,
- pojemnik typu „dzwon” na odpady z papieru i tektury.
Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie –
1 raz w miesiącu (zgodnie z zapisami pkt. 4).
Pojemniki zapewnia Zamawiający. Ilość miejsc do gromadzenia odpadów podano w pkt. 3.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania/udostępnienia przez Wykonawcę pojemników
innego typu dostosowanych do zbiórki poszczególnych rodzajów odpadów segregowanych oraz
do sprzętu posiadanego przez Wykonawcę.
c) Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(kody 20 01 23, 20 01 35 i 20 01 36) (zgodnie z zapisami pkt. 4)
Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie
się odbywać poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez mieszkańców
w wyznaczonych przez zarządców budynków miejscach przy urządzeniach do gromadzenia
odpadów (przy pojemnikach czy kontenerach) w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą
terminach.
Częstotliwość odbioru odpadów przez Wykonawcę – 2 razy w 2014 roku (raz w okresie
wiosennym i raz w jesiennym) oraz w marcu 2015 r. (zgodnie z zapisami pkt. 4)
3) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Żurawin w Rychwale.
Przewiduje się odbieranie następujących odpadów komunalnych zgromadzonych w Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
a) Odpady z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe oraz szkło.
Wymienione wyżej odpady gromadzone będą w pojemnikach typu „dzwon” lub KP7.
Częstotliwość opróżniania: co najmniej raz na kwartał (w trzecim miesiącu), w przypadku
wcześniejszego zapełnienia pojemników – w ciągu 15 dni od daty telefonicznego zgłoszenia.
b) Odpady wielkogabarytowe
Wymienione wyżej odpady gromadzone będą w wydzielonym miejscu na placu magazynowym
PSZOK-u
Częstotliwość odbioru: co najmniej raz na pół roku, w przypadku wcześniejszego zapełnienia
placu magazynowego – w ciągu 15 dni od daty telefonicznego zgłoszenia.
c) Odpady ulegające biodegradacji (typu gałęzie, trawa, liście, czyli tzw. odpady zielone)
Wymienione wyżej odpady gromadzone będą w wydzielonym miejscu na placu magazynowym
PSZOK-u
Częstotliwość odbioru: co najmniej raz na kwartał, w przypadku wcześniejszego zapełnienia
placu magazynowego – w ciągu 15 dni od daty telefonicznego zgłoszenia.
4) Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów i sprzętu technicznego
a) Urządzenia do gromadzenia odpadów
Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów:
- materiał – folia polietylenowa LDPE,
- pojemność – 120 dm³,
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- kolor – żółty, niebieski, biały, brązowy
- grubość – co najmniej 60 mikronów,
- wytrzymałość – stosowna do danego asortymentu.
Ilość i rodzaj urządzeń do gromadzenia odpadów: pojemników, kontenerów oraz ilość worków
podano w pkt. 3.
b) Sprzęt techniczny
Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie przy wykorzystaniu minimum sprzętu,
o jakim mowa w SIWZ. Wykonawca w zakresie posiadanego sprzętu powinien w szczególności
spełniać wymogi rozporządzenia 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).
Wykonawca powinien dysponować następującym potencjałem technicznym:
- co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;
- co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych, przy czym jeśli Wykonawca przewiduje dostarczać do Miejskiego Zakładu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie wszystkich rodzajów zebranych
selektywnie odpadów jednym pojazdem, to musi być możliwość zważenia każdego
asortymentu osobno, tzn. Wykonawca musi dokonać wyładunku każdego rodzaju odpadu po
kolei tak, aby można było wjechać na wagę każdym asortymentem odpadów określając jego
tonaż. W przypadku braku możliwości zważenia każdego asortymentu osobno będzie to
traktowane jako zmieszanie przez Wykonawcę odpadów selektywnie zebranych przez
właścicieli nieruchomości; wymieszanie worków z odpadami posegregowanymi różnego
rodzaju spowoduje, że przyjęte zostaną jako odpady zmieszane, co jest niedopuszczalne;
- co najmniej jeden pojazd umożliwiający odbieranie odpadów segregowanych z pojemników
typu „dzwon”;
- co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej oraz co najmniej
jeden pojazd umożliwiający odbieranie z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych oraz
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
- co najmniej jeden pojazd umożliwiający odbiór odpadów z nieruchomości trudnodostępnych
(drogi gruntowe, wąskie, przebiegające przez teren zadrzewiony, leśny),
- pojazdy powinny być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu
po opróżnieniu pojemników i zebraniu worków z odpadami;
- pojazdy (wszystkie odbierające odpady komunalne z terenu gminy Rychwał) powinny być
wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego,
umożliwiający trwale zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu
i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów
umożliwiający weryfikację tych danych. W ramach umowy Wykonawca udostępni
Zamawiającemu ciągły dostęp do programu odczytującego wyżej zapisane dane (co najmniej
na jednym stanowisku komputerowym), zapis danych w formie elektronicznej za dany miesiąc
dołączany będzie każdorazowo do sprawozdania, bieżące dane Wykonawca udostępni
Zamawiającemu na wezwanie w terminie 2 dni roboczych od wezwania przesłanego przez
Zamawiającego e- mailem na podany adres lub faksem. Dostęp do ww. programu Wykonawca
zapewni Zamawiającemu podczas trwania umowy i trzy miesiące po jej zakończeniu, tj. do 30
czerwca 2015 r.
- Wykonawca powinien posiadać bazę magazynowo – transportową usytuowaną na terenie gminy
Rychwał lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Rychwał.
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3. SZCZEGÓŁOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE ZAMÓWIENIE
- liczba budynków jednorodzinnych (gospodarstw domowych) – 1 920 Zamawiający przewiduje
możliwość zmian w tym zakresie „+/– ” 3%).
- liczba budynków wielorodzinnych – 2 (Dom nauczyciela w Rychwale, lokale komunalne
w budynku Ośrodka Zdrowia w Rychwale);
- liczba miejsc do gromadzenia odpadów zmieszanych przy budynkach wielorodzinnych (miejsca
ustawienia pojemników) – 2 (Przy Domu Nauczyciela oraz dla lokali komunalnych
w budynku Ośrodka Zdrowia w Rychwale);
- Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Rychwale,
przy ul. Żurawin skąd odbierane będą odpady gromadzone w pojemnikach (typu dzwon, siatka,
KP 7) bądź gromadzone na wydzielonych placach magazynowych;
- liczba i rodzaj pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych o poszczególnych
pojemnościach:
Właściciele nieruchomości dysponują różnorodnymi pojemnikami do gromadzenia odpadów
komunalnych, najczęściej spotykanymi są typowe pojemniki do gromadzenia odpadów
o pojemności 120 l, spotyka się także pojemniki o innych pojemnościach, zarówno mniejszych
jak większych. Dla zabudowy wielorodzinnej przewiduje się pojemniki o pojemności 1100 l.
Pojemniki w PSZOK- u: typu „dzwon” typu „siatka”, KP 7, część odpadów gromadzona jest na
wydzielonym placu magazynowym (np. wielkogabarytowe).
- szacunkowa liczba worków do selektywnej zbiórki odpadów: 1900 szt. miesięcznie każdego
koloru (żółty, niebieski, biały, brązowy (przez 7 miesięcy w roku)) oraz rezerwa dla
Zamawiającego w następującej ilości miesięcznie: 150 niebieskich, 300 żółtych, 150 białych
oraz 150 brązowych (dostarczanych w okresie od marca do września). Pierwszą dostawę worków
należy przewidzieć do 23 grudnia 2013 r.
4. OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM
I W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1) W ciągu 3 dni roboczych od zawarcia umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy
szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych odbiorem odpadów z zaznaczeniem
nieruchomości deklarujących segregację odpadów. Wykonawca w przypadku nowo
zgłoszonej nieruchomości będzie odbierał odpady z tej nieruchomości począwszy od
pierwszego terminu przewidzianego dla odbioru odpadów z danej miejscowości
następującego po tygodniu, w którym Wykonawca został powiadomiony o zmianie.
Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, na których powstały odpady, a nie ujętych w bazie danych
przekazanej przez Zamawiającego (odbiór odpadów z takiej nieruchomości możliwy jest po
potwierdzeniu przez Zamawiającego).
2) W terminie 10 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
propozycję harmonogramu odbioru odpadów obejmującego okres od stycznia 2014 r. do
marca 2015 r. Wykonawca sporządzając propozycję harmonogramu odbierania odpadów
powinien uwzględnić następujące zasady jego opracowania:
a. odbiór odpadów nie może następować w dni ustawowo wolne od pracy;
b. odbiór odpadów powinien następować w godzinach od 7:00 do 20:00;
c. odbiór odpadów w ciągu jednego dnia w danej miejscowości powinien obejmować
wszystkie nieruchomości tej miejscowości, a w przypadku miasta Rychwał powinien
obejmować w danym dniu wszystkie nieruchomości z danej ulicy;
d. ostatni w danym roku odbiór bioodpadów musi nastąpić w trzeciej dekadzie
października
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e. zapewnienie regularności i powtarzalności odbierania, tak aby mieszkańcy mogli
w łatwy sposób zaplanować przygotowanie odpadów do odebrania; zaleca się np.
aby odbiór odpadów, które odbierane są dwa razy w miesiącu z danej
nieruchomości, powinien przypadać na ten sam dzień tygodnia (np. każdy drugi
i czwarty wtorek miesiąca) oraz aby odbiór odpadów, które odbierane są raz
w miesiącu, powinien zostać ustalony w ten sam dzień miesiąca (np. każdy trzeci
wtorek miesiąca);
Ponadto na harmonogramie odbierania odpadów należy zamieścić:
-informację o konieczności zgłoszenia do Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale potrzeby odbioru
odpadów ulegających biodegradacji (obowiązek ten nie dotyczy mieszkańców Rychwała) oraz
odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w terminie na
2 tygodnie przed planowanym odbiorem; w przypadku bioodpadów można zgłosić jednorazowo
potrzebę odbierania tych odpadów na okres od kwietnia do października
- informację, że w przypadku, gdy odbiór odpadów z nieruchomości z winy Wykonawcy nie
nastąpi w terminie wskazanym w harmonogramie, co zostanie zgłoszone do Urzędu Gminy
i Miasta w Rychwale, odbiór odpadów powinien zostać zrealizowany nie później niż
w najbliższą sobotę następującą po dniu, w którym nie odebrano odpadów,
- informację następującej treści „Reklamacji na świadczone usługi odbioru odpadów
komunalnych należy dokonać telefonicznie do Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale na nr
63 248 10 01 wew. 40 następnego dnia roboczego do godziny 15-tej, po dacie odbioru
wynikającej z harmonogramu”
Po zaakceptowaniu harmonogramu przez Zamawiającego (w terminie do 3 dni roboczych),
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych dostarczy harmonogramy odbioru odpadów
komunalnych na okres realizacji zamówienia, czyli do 31 marca 2015 r. w formie kolorowych
wydruków, na wszystkie nieruchomości zamieszkałe na terenie gminy Rychwał. Nie dopuszcza
się sposobu przekazania harmonogramów mieszkańcom jako druków bezadresowych za
pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego podmiotu świadczącego usługi tego typu. Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie do 31 grudnia 2013 r. informację
o sposobie dostarczenia harmonogramów na nieruchomości zamieszkałe. Ponadto Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu 200 szt. wydrukowanych harmonogramów, w przypadku, gdy
harmonogramy będą rożne dla poszczególnych miejscowości – w ilości 10 % adresów
nieruchomości zamieszkałych, których harmonogram dotyczy. Harmonogram odbierania
odpadów komunalnych na terenie gminy Rychwał Wykonawca dostarczy Zamawiającemu także
w wersji elektronicznej w formacie PDF lub JPG. Zamawiający zobowiązuje się do
informowania mieszkańców o harmonogramie odbierania odpadów za pośrednictwem swojej
strony internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
3) Zainteresowanym właścicielom nieruchomości, którzy nie posiadają pojemników na odpady
komunalne, na czas trwania umowy udostępni Wykonawca na zasadach uregulowanych
pomiędzy Wykonawcą a właścicielem nieruchomości. Pojemniki (kontenery) zostaną
ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez właściciela nieruchomości.
Pojemniki mogą być plastikowe, metalowe, nowe lub używane. Koszt udostępniania
pojemników nie obciąża Zamawiającego. W przypadku, gdy właściciele nieruchomości
posiadają pojemniki niedostosowane do sprzętu, którym dysponuje Wykonawca,
Wykonawca zobowiązany jest na czas trwania umowy nieodpłatnie zaoferować/udostępnić
na zasadach uregulowanych pomiędzy Wykonawcą a właścicielem nieruchomości pojemniki
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(nowe lub sprawne używane) o nie mniejszej pojemności, dostosowane do pojazdów,
którymi dysponuje.
4) Wykonawca ma obowiązek wyposażenia właścicieli nieruchomości zamieszkałych
deklarujących segregację odpadów w worki do selektywnej zbiórki odpadów, w ilości
zgodnej z ilością odebranych worków z odpadami (przed pierwszym odbiorem odpadów
segregowanych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć komplet worków (biały, żółty
i niebieski) na nieruchomości na których zadeklarowano selektywne zbieranie odpadów),
pierwszy worek brązowy należy dostarczyć w marcu 2014 r. W przypadku, gdy właściciel
nieruchomości zadeklaruje selektywne zbieranie odpadów na nieruchomości w trakcie
trwania umowy, pierwszy komplet czterech worków na nieruchomość Wykonawca
dostarczy, po otrzymaniu od Zamawiającego informacji w formie e-maila lub faksu,
w terminie najbliższego odbioru odpadów zmieszanych z tej nieruchomości.
5) Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu raportów miesięcznych
zawierających informację o ilości i rodzaju wydanych worków w terminie 7 dni od
zakończenia danego miesiąca.
6) Wykonawca jest zobowiązany do zebrania także wszystkich odpadów leżących obok
pojemników w promieniu 5 metrów wraz z uprzątnięciem miejsca po zabraniu worków
z odpadami oraz pojemników i kontenerów. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru
odpadów z każdego rodzaju pojemnika uwzględnionego w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Rychwał wystawionego przez właściciela
nieruchomości.
7) Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania w terminie 7 dni od zakończenia danego
miesiąca Zamawiającemu raportów miesięcznych zawierających informację o ilości i rodzaju
odebranych odpadów poszczególnych frakcji dla poszczególnych nieruchomości
(z podaniem adresu), w tym w przypadku niesegregowanych odpadów komunalnych należy
podać ilość i rodzaj opróżnionych pojemników dla danej nieruchomości, w przypadku
segregowanych odpadów komunalnych należy podać ilość worków poszczególnych kolorów
z oszacowaniem ich zapełnienia (<50% lub >50% bądź 100%). Raporty te przedkładane
będą Zamawiającemu w formie elektronicznej w formacie pliku, który jest odczytywany
w programach EXCEL lub WORD na płycie CD lub innym nośniku danych.
8) Wykonawca w terminie 10 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz
samochodów wraz z numerami rejestracyjnymi odbierających odpady komunalne z terenu
gminy Rychwał i dowożących je do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie oraz wykaz osób upoważnionych do podpisywania
kwitów wagowych dokumentujących dostarczanie odpadów z Gminy Rychwał do
Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany powyższych danych w trakcie realizacji zamówienia
Wykonawca ma obowiązek uaktualnić w/w wykaz w terminie co najmniej na 1 dzień
roboczy dla Zamawiającego (tj. od poniedziałku do piątku) do godz. 15:00 przed
dostarczeniem odpadów komunalnych z terenu gminy Rychwał do Miejskiego Zakładu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie.
9) Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu kserokopii dokumentów
wagowych z RIPOK (Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
w Koninie) dotyczących ilości i rodzajów wszystkich odpadów komunalnych dostarczonych
z terenu gminy Rychwał w terminie 7 dni od zakończenia danego miesiąca.
10) Wykonawca będzie przekazywał sprawozdania z wykonywanych usług zgodnie z ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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11) Wykonawca jest zobowiązany odebrać odpady komunalne w każdej ilości z wszystkich
nieruchomości zamieszkałych z pojemników wystawionych do drogi publicznej (w tym
rozumianej także jako gminna, wewnętrzna), a także wszystkie worki z prawidłowo
posegregowanymi odpadami, niezależnie od stopnia ich zapełnienia. Jeżeli dojazd do
nieruchomości od drogi publicznej jest dłuższy niż 50 metrów, Wykonawca jest
zobowiązany do niej dojechać i odebrać odpady wystawione przed bramą wjazdową na
nieruchomość (dojazd drogami publicznymi, wewnętrznymi oraz sięgaczami do tych dróg
o długości większej niż 50 metrów).
12) Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zobowiązany jest do odbioru odpadów
wyłącznie z terenu gminy Rychwał i wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych. Samochody
do odbioru odpadów przyjeżdżają na teren Gminy Rychwał bez odpadów (puste), a po
załadowaniu odpadów odwożą je bezpośrednio do RIPOK w Koninie. Pojazd załadowany
odpadami na terenie gminy Rychwał ma obowiązek jechać najkrótszą drogą do RIPOK.
Jeżeli samochody do odbioru odpadów nie zostaną zapełnione odpadami z terenu Gminy
Rychwał zabrania się Wykonawcy w celu zapełnienia samochodu odbioru odpadów
z nieruchomości niezamieszkałych (w tym od prowadzących działalność gospodarczą) bądź
z terenu innej gminy. Każdy samochód Wykonawcy kończący zbiórkę z nieruchomości
zamieszkałych na terenie gminy Rychwał ma obowiązek odwieść każdą ilość odpadów jaka
została odebrana i załadowana na samochód do RIPOK w Koninie.
13) Dostarczając odpady komunalne z gminy Rychwał Wykonawca ma obowiązek przestrzegać
regulaminu i zasad obowiązujących w Miejskim Zakładzie Gospodarowania Odpadami
Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie.
14) Wykonawca w cenę usługi wlicza wszystkie koszty realizacji przedmiotu Zamówienia,
a w szczególności koszt odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
i PSZOK-u przy ul. Żurawin, koszty worków do selektywnej zbiórki odpadów
przekazywanych właścicielom nieruchomości oraz dostarczonych do siedziby
Zamawiającego (zgodnie z pkt 2) oraz koszty wydruku i rozpowszechnienia
harmonogramów odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Rychwał. Zamawiający
na podstawie odrębnej umowy ureguluje koszty związane z zagospodarowaniem odpadów
dostarczonych z terenu gminy Rychwał do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi Sp. z o.o. (RIPOK).
15) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie pojemników (kontenerów, worków itp.)
do gromadzenia odpadów należących do właścicieli nieruchomości, powstałych w związku
z realizacją przedmiotu umowy, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
16) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru
odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
17) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy
przepisów prawnych, a w szczególności:
a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.);
b) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2012r. poz. 391 ze zm.);
c) uchwały nr XXXI/232/2012 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rychwał;
d) uchwały Nr XXV/440/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia
2012 roku w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa
wielkopolskiego na lata 2012-2017;
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e) uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia
2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa
wielkopolskiego na lata 2012-2017.
18) Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rychwał Wykonawca
zobowiązany jest przekazywać do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych, tj. do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o.
ul. Sulańska 13 62-510 Konin oraz przedstawiać Zamawiającemu jeden raz na miesiąc
dowody potwierdzające wykonanie tych czynności, tj. dokumenty wagowe.
19) Wykonawcę obowiązuje:
a) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami
komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości,
b) zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów
komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości
c) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie załadunku
i transportu; w przypadku wysypania Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego
uprzątnięcia odpadów oraz usunięcia skutków ich wysypania (usunięcie zabrudzeń, plam
itp.).
20) Zamówienie nie obejmuje odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, za wyjątkiem wskazanych przez Zamawiającego
odpadów komunalnych zgromadzonych w PSZOK-u przy ul. Żurawin w Rychwale.
21) Wykonawca zapewni przeszkolenie osób wybranych przez Zamawiającego w ilości
wskazanej przez Zamawiającego jednak nie większej niż 3 osoby w zakresie obsługi
oprogramowania do systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania
satelitarnego, umożliwiającego stałe monitorowanie tras przejazdu oraz pracy pojazdów,
a także miejsc wyładunku odpadów, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie
i odczytywanie danych oraz weryfikację tych danych; szkolenie musi odbyć się w siedzibie
Zamawiającego.
22) Termin płatności: w ciągu 30 dni od daty przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury przez
Zamawiającego.
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca zrealizuje usługę objętą przedmiotem zamówienia w terminie od dnia zawarcia
umowy do dnia 31.03.2015 r. przy czym odbieranie odpadów z nieruchomości Wykonawca
będzie realizował począwszy od 01.01.2014 r.
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Projekt umowy

UMOWA NR ...
(zamówienie publiczne nr G.271.16.2013)

zawarta w dniu ............................................. w Rychwale pomiędzy Gminą Rychwał
z siedzibą w Rychwale, Plac Wolności 16; 62-570 Rychwał,
zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez
Stefana Dziamarę – Burmistrza
a
............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:
.................................................................................

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr G.271.16.2013, przeprowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
2. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:
a) Załącznik nr 1 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
b) Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia,
c) Załącznik nr 3- Oferta Wykonawcy z dnia …………………,
3. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne o nazwie
„Odbieranie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na
terenie Gminy Rychwał”.
4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony zgodnie ustalają, iż wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w okresie od
dnia zawarcia niniejszej Umowy do dnia 31 marca 2015 roku, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Odbiór odpadów z nieruchomości Wykonawca będzie realizował począwszy od 1 stycznia
2014 r.
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§3
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę oraz uprawnienia, potencjał
techniczny i osobowy oraz bazę magazynowo-techniczną niezbędne do należytego,
terminowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu niniejszej Umowy,
z zachowaniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez Wykonawcę usług,
a w szczególności:
a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rychwał, o którym mowa w art. 9b
i następnych ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach,
b) nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe ani nie otwarto jego
likwidacji jak również, że nie toczą się wobec niego postępowania egzekucyjne i nie zachodzą
inne okoliczności, które mogłyby wpływać na zdolność Wykonawcy do wykonania zobowiązań
wynikających z niniejszej Umowy oraz, że według jego najlepszej wiedzy postępowanie takie
nie zagrażają w przyszłości.
2. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w ust. 1 przez cały okres
realizacji postanowień niniejszej Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z zapisami pkt. 2 ppkt. 4 lit. b Załącznika Nr 2 posiada
wymaganą ilość oraz rodzaj środków transportu niezbędnych do realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy, a każdy ze środków transportu wyposażony jest w system monitoringu bazujący na
systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający stałe monitorowanie tras ich przejazdu
oraz pracy, a także miejsc wyładunku odpadów, program do obsługi ww. systemu umożliwia
trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu i miejscach postoju
pojazdów oraz o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych.
§4
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca:
a) zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności
wymaganej od profesjonalisty oraz zgodnie z obowiązującymi w czasie realizacji przedmiotu
Umowy przepisami prawa, w szczególności:
- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska,
- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku,
- regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rychwał uchwalonym przez
Radę Miejską w Rychwale (uchwała nr XXXI/232/12 z dnia 28 grudnia 2012r.),
- uchwałą Nr XXV/440/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012
roku w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na
lata 2012-2017,
- uchwałą Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012
roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na
lata 2012-2017,
b) zobowiązany jest posiadać stosowane zezwolenia i wpisy uprawniające do prowadzenia
działalności niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy przez cały okres realizacji
postanowień niniejszej Umowy,
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c) zobowiązuje się do wykonania wszystkich obowiązków opisanych w Załączniku nr 2 do
Umowy w sposób tam i w niniejszej Umowie określony, zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiającego Harmonogramem wywozu odpadów komunalnych, lub jego zmianą,
d) w przypadku, gdy odbiór odpadów z nieruchomości nie nastąpi z winy Wykonawcy
w terminie wskazanym w harmonogramie, Wykonawca zobowiązany jest dokonać odbioru
odpadów nie później niż w najbliższą sobotę następującą po dniu, w którym zgłoszono fakt
nie odebrania odpadów z nieruchomości,
e) wyznaczy osobę Koordynatora Umowy, z którym Zamawiający będzie mógł się kontaktować
bezpośrednio w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do godziny 15.30.
Koordynator Umowy odpowiedzialny będzie za nadzorowanie i koordynowanie wykonywania
przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy,
f) zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania informacji dotyczących realizacji Umowy,
na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych
od dnia otrzymania żądania,
g) zobowiązuje się do terminowego sporządzania i przekazywania Zamawiającemu miesięcznych
sprawozdań z wykonania przedmiotu Umowy, zawierających informacje wskazane w Umowie
i Załączniku nr 2,
h) zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji lub danych pozyskanych
w związku lub w wyniku realizacji Umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych, które to informacje i dane nie mogą być
wykorzystywane przez Wykonawcę w celu innym niż dla potrzeb realizacji postanowień
Umowy, w szczególności informacje i dane nie mogą zostać wykorzystane w celach
marketingowych, reklamowych,
i) zobowiązany jest do posiadania ważnej przez cały okres realizacji postanowień niniejszej
umowy polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu Umowy, na kwotę nie niższą niż
300.000 (słownie: trzysta tysięcy) złotych. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć
Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy ubezpieczenia lub
polisy ubezpieczeniowej w terminie 2 dni od daty podpisania niniejszej Umowy.
W przypadku, gdy okres ubezpieczenia umowy ubezpieczenia zawartej przez Wykonawcę jest
krótszy niż okres realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do kontynuacji
umowy ubezpieczenia na warunkach tożsamych lub nie mniej korzystnych niż dotychczasowa
umowa ubezpieczenia, na kwotę ubezpieczenia wskazaną w zdaniu pierwszym. W takim
przypadku Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć nową umowę z Ubezpieczycielem
i przedłożyć Zamawiającemu kopię nowo zawartej umowy ubezpieczenia lub polisy
ubezpieczeniowej, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w terminie 2 dni od daty
wygaśnięcia poprzednio obowiązującej umowy ubezpieczenia,
j) zobowiązuje się do używania pojazdów specjalistycznych o parametrach technicznych wraz
z wyposażeniem szczegółowo opisanym w Załączniku nr 1 i 2 do niniejszej Umowy, w ilości
i w okresie tam wskazanym, gwarantujących terminowe, stałe, bezawaryjne wykonanie
przedmiotu Umowy,
k) w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. awaria pojazdu) odbiór
odpadów z nieruchomości nie nastąpi w terminie wskazanym w harmonogramie, o czym
Wykonawca musi poinformować Zamawiającego (co najmniej w dniu planowanego odbioru),
odbiór odpadów powinien zostać zrealizowany najpóźniej w najbliższą sobotę następującą po
terminie odbioru określonym w harmonogramie,
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l) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu odbiorów
odpadów komunalnych opracowanego zgodnie z wytycznymi określonymi w Załączniku nr 2
w terminie do 10 grudnia 2013 r. na okres od stycznia 2014 r. do marca 2015 r. W przypadku
konieczności zmiany harmonogramu odbierania odpadów Wykonawca sporządzi i przekaże
Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram w terminie do 15 dnia miesiąca
poprzedzającego miesiąc, w którym miałby obowiązywać nowy harmonogram. Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć na nieruchomości zamieszkałe nowy harmonogram odbierania
odpadów do końca miesiąca poprzedzającego wdrożenie nowego harmonogramu.
§5
UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający uprawniony jest przez okres realizacji postanowień niniejszej umowy do:
a) nadzoru oraz dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę postanowień
niniejszej Umowy,
b) żądania od Wykonawcy kontrolnego ważenia na wskazanej przez Zamawiającego wadze na
terenie gminy Rychwał pojazdów przed rozpoczęciem świadczenia usługi odbierania
odpadów i po jej zakończeniu przed udaniem się pojazdu do RIPOK
c) żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów lub informacji dotyczących lub
związanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy, w tym dokumentów
potwierdzających ważenie odebranych przez Wykonawcę odpadów,
d) posiadania nieograniczonego dostępu do systemu monitorowania lokalizacji i pracy
pojazdów, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy,
e) przeprowadzania weryfikacji ilości dostarczonych do RIPOK odpadów komunalnych na
podstawie ilości opróżnionych pojemników i zebranych worków z odpadami.
2. W przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy przez Wykonawcę z udziałem
podwykonawców informacje, dane lub czynności opisane w ust. 1 lit. b) i c), odnoszące się do
usług świadczonych przez podwykonawców Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub od
podwykonawców.
3. Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez
Wykonawcę lub podwykonawców przedmiotu Umowy (w tym w szczególności do kontroli
pojazdów odbierających odpady) bez konieczności uprzedniego informowania Wykonawcy
lub podwykonawców o zamiarze, czasie i miejscu jej przeprowadzenia. Zamawiający
zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli w sposób nieutrudniający wykonywanie przez
Wykonawcę lub podwykonawców przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie żądane
przez niego informacje lub dane bez względu na formę ich utrwalenia lub przetwarzania,
związane ze sposobem lub zakresem wykonywania przedmiotu Umowy, jak również
spełnianiem przez Wykonawcę lub podwykonawców wymogów opisanych w § 3, 4 Umowy,
w terminie i w sposób określony przez Zamawiającego.
5. Zamawiający wyznaczy osobę Koordynatora Umowy, z którym Wykonawca będzie mógł się
kontaktować bezpośrednio w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do
godziny 15.30. Koordynator Umowy odpowiedzialny będzie za nadzorowanie
i koordynowanie wykonywania przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy.
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§6
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający w trakcie realizacji postanowień niniejszej Umowy zobowiązuje się do bieżącej
i stałej współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami, w szczególności do:
a) współpracy z Wykonawcą przy akceptacji harmonogramu odbierania odpadów komunalnych
oraz jego zmian,
b) odbioru miesięcznych sprawozdań oraz innych informacji przekazywanych przez Wykonawcę
w związku z realizacją przedmiotu Umowy,
c) terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w okolicznościach uzasadniających jego
wypłatę,
d) umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego lub na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy i Miasta w Rychwale zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu odbioru
przez Wykonawcę odpadów lub jego zaakceptowanej przez Zamawiającego zmiany.
Zamawiający zobowiązany jest do wykonania obowiązku opisanego w zdaniu pierwszym
w terminie 3 dni od daty zaakceptowania harmonogramu lub jego zmiany,
e) przekazania Wykonawcy wykazu nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów
w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy,
f) przekazywania Wykonawcy informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonywania Umowy,
w szczególności informowania o zmianach w liczbie i w lokalizacji nieruchomości objętych
obowiązkiem odbierania odpadów oraz innych informacji wskazanych w Załączniku nr 2 do
Umowy.
§7
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają
wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego,
w wysokości: brutto: ............................. zł, słownie: ...................................., w tym podatek
VAT w wysokości: ............. %, co stanowi kwotę: ................................ zł, słownie:
....................................... przy czym cena za jeden miesiąc świadczenia usługi wynosi brutto:
............................. zł, słownie: ...................................., w tym podatek VAT w wysokości:
............. %, co stanowi kwotę: ................................ zł, słownie: .......................................
2. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z ust. 1 obejmuje swym zakresem koszty opisane
w Załączniku nr 2 Umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje
wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
3. Podstawą rozliczenia usług wykonanych przez Wykonawcę w danym miesiącu oraz za okres
realizacji postanowień niniejszej Umowy będą sporządzone i przedstawione Zamawiającemu
przez Wykonawcę w formie pisemnej i elektronicznej następujące dokumenty:
a) sprawozdania miesięczne, o którym mowa w § 8 ust.1 – w formie elektronicznej,
b) zbiorcze zestawienia ilości odebranych odpadów komunalnych sporządzone dla potrzeb
dokumentowania przekazania odpadów (wraz z załączonymi kwitami wagowymi z RIPOK
w Koninie) – w formie pisemnej,
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c) zapis danych monitoringu pojazdów za dany miesiąc – w formie elektronicznej.
4. Dokumentację opisaną w ust. 3, Wykonawca doręczać będzie Zamawiającemu co miesiąc,
w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego, którego przedmiotowa
dokumentacja dotyczy.
5. Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy wszystkich dokumentów opisanych w ust. 3,
w terminie kolejnych 7 dni liczonych od daty otrzymania ostatniego z przedmiotowych
dokumentów dokona weryfikacji zawartych w nich danych. W przypadku zgłoszenia przez
Zamawiającego uwag do przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów lub zawartych
w nich danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy złożenia dodatkowych wyjaśnień
lub dokumentów w formie przez Zamawiającego określonej, wyznaczając Wykonawcy w tym
celu odpowiedni termin. W takim przypadku termin wskazany w zdaniu pierwszym ulega
odpowiedniemu przedłużeniu.
6. Po dokonanej weryfikacji dokumentacji opisanej w ust. 3 i 5 Zamawiający wystawi karty
przekazania odpadów w ilości 3 egz. dla poszczególnych ich rodzajów, w których
Wykonawca potwierdzi transport odpadów i odeśle Zamawiającemu w terminie 4 dni, od dnia
ich otrzymania. Po potwierdzeniu na karcie przyjęcia odpadów przez RIPOK, jeden egz. karty
zostanie przekazany Wykonawcy.
7. Po pozytywnej weryfikacji przez Zamawiającego dokumentów opisanych w ust. 3 Wykonawca
w terminie 7 dni wystawi fakturę VAT.
8. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy następować będzie co miesiąc, na podstawie
faktur VAT, prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę.
9. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z Umową lub
obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania zapłaty
wynagrodzenia do czasu usunięcia tej niezgodności. W takim przypadku Zamawiający nie jest
zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za okres wstrzymania się z dokonaniem zapłaty
wynagrodzenia.
10. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia
w wysokości określonej zgodnie z zapisami ustępów 2-7, przelewem na rachunek bankowy
…………………………………………………………….., w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury VAT spełniającej wymogi opisane w ust. 8.
11. Strony zgodnie postanawiają, iż za termin zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
12. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich
należnych jemu na podstawie niniejszej Umowy kwot, w szczególności z tytułu kar
umownych.
§8
SPRAWOZDAWCZOŚĆ
1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań
w formie elektronicznej, zawierających następujące informacje (z podziałem na poszczególne
miejscowości, a w Rychwale dla poszczególnych ulic):
a) zestawienie ilości odebranych odpadów z podziałem na poszczególne rodzaje (wg kodów
odpadów) – zbiorcze dla całej Gminy,
b) wykaz nieruchomości, z których odebrano odpady zmieszane z określeniem ilości
i pojemności opróżnianych pojemników, a także zabranych dodatkowo np. worków
z odpadami umieszczonych przy pojemnikach,
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c) wykaz nieruchomości, z których odebrano odpady segregowane ze wskazaniem ilości
worków odebranych odpadów segregowanych wg kolorów worków z określeniem stopnia ich
zapełnienia (> 50% lub < 50%, lub 100%),
d) ilość wydanych worków wg kolorów,
e) wykaz nieruchomości, z których odebrano odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, jeśli ich odbiór następował w miesiącu objętym sprawozdaniem,
f) terminy i rodzaje odpadów odebranych z PSZOK-u.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania w ramach sprawozdań opisanych w ust. 1
lit. a informacji o ilości odebranych:
- zmieszanych odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach [Mg],
- odpadów szkła [Mg],
- odpadów papieru i tektury [Mg],
- odpadów z tworzyw sztucznych [Mg],
- odpadów ulegających biodegradacji [Mg],
- odpadów wielkogabarytowych [Mg],
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego [Mg].
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca doręczy Zamawiającemu w formie
elektronicznej w terminie 7 dni od daty zakończenia miesiąca, którego dotyczy. W przypadku,
gdy termin przesłania sprawozdania upływa w dzień wolny od pracy u Zamawiającego, termin
do doręczenia tych dokumentów upływać będzie dnia następnego.
4. Niezależnie od obowiązków opisanych w ustępach powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do
sporządzania kwartalnych sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w sposób i w terminach tam
określonych.
5. Wykonawca zobowiązany jest dokumentować:
a) przypadki zbierania odpadów komunalnych niezgodnego z uchwałą nr XXXI/232/2012 Rady
Miejskiej w Rychwale z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Rychwał i jej zmianami,
b) adresy nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady, nieujęte w gminnym
systemie gospodarowania odpadami,
c) trudności dokonania odbioru odpadów, ze wskazaniem okoliczności zdarzeń,
d) brak możliwości dokonania odbioru odpadów, ze wskazaniem okoliczności zdarzeń
e) umieszczenie w workach na odpady segregowane odpadów innych niż przewidziane dla
danego koloru worków.
Wykonawca w przypadkach wskazanych w lit. a), c), d) oraz e) zobowiązany jest do
sporządzenia dokumentacji fotograficznej lub wideo potwierdzającej zaistnienie
któregokolwiek z opisanych zdarzeń w sposób umożliwiający jednoznaczne potwierdzenie
nieprawidłowości i identyfikację miejsca oraz daty jej zaistnienia.
6. W przypadku zgłoszenia Zamawiającemu przez mieszkańców braku odbioru odpadów
z nieruchomości zamieszkałej Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania pocztą
elektroniczną wezwania do złożenia wyjaśnień przedstawi Zamawiającemu wykaz, w którym
umieszczony będzie adres nieruchomości oraz adnotacja adekwatna do przyczyny nieodebrania
odpadów, co poparte będzie dokumentacją fotograficzną lub wideo (plik opisany w sposób
identyfikujący nieruchomość – adres nieruchomości oraz data zdarzenia). Nie jest dowodem
odebrania odpadów z nieruchomości przejazd pojazdu odbierającego odpady obok
nieruchomości udokumentowany na podstawie monitoringu GPS.
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7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 lit. a), c), d), e) Wykonawca nie jest zobowiązany do
dokonania odbioru odpadów. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, umieszczenia
w workach na odpady segregowane odpadów innych niż przewidziane dla danego koloru
worków, Wykonawca zobowiązany jest pozostawić na worku zawierającym nieprawidłowo
posegregowane odpady informację o przyczynie ich pozostawienia (np. w formie naklejki).
§9
KOORDYNATORZY UMOWY
1. W celu zapewnienia koordynacji prac wynikających z realizacji niniejszej Umowy Strony
ustanawiają Koordynatorów Umowy w osobach:
a) ze strony Zamawiającego – Agnieszka Lewandowska, e-mail: a.lewandowska@rychwal.pl,
tel. 63 2481001 wew. 40,
b) ze strony Wykonawcy - …………………………………………….……… email:
……………………… , tel. …………………………………………………………….
2. Zmiana danych osób lub danych wskazanych w ust. 1 (także w przypadku czasowej
nieobecności Koordynatora) wymaga każdorazowego, pisemnego zawiadomienia drugiej strony
Umowy (drogą elektroniczną na adres Koordynatora strony drugiej). Zmiana ta nie stanowi
zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilą
złożenia drugiej Stronie Umowy oświadczenia o zmianie.
§10
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej, w przypadku:
a) nie przekazania w terminie określonym niniejszą Umową kompletnej dokumentacji
opisanej w §7 ust. 4, 6 i 7 oraz w §8 ust. 1 – w wysokości 100 (słownie: sto) złotych za
każdy dzień opóźnienia,
b) nie odebrania odpadów:
ba) zbieranych i odbieranych w sposób selektywny na nieruchomości w wysokości 20
(słownie: dwadzieścia) złotych za każdy zgłoszony adres nieruchomości zamieszkałej,
bb) w postaci odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego w wysokości 100 (słownie: sto) złotych za każdy zgłoszony adres
nieruchomości zamieszkałej,
bc) komunalnych zmieszanych w wysokości 20 (słownie: dwadzieścia) złotych za każdy
zgłoszony adres nieruchomości zamieszkałej,
c) nie przekazania Zamawiającemu harmonogramu w terminie wskazanym w Umowie
w wysokości 200 (słownie: dwieście) złotych za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu tych
obowiązków,
d) nie uprzątnięcia lub nienależytego uprzątnięcia terenu nieruchomości z powstałych
w wyniku lub w związku z realizacją usługi zanieczyszczeń – wysokości 100 (słownie: sto)
złotych za każdy przypadek takiego działania lub zaniechania,
e) zmieszania segregowanych odpadów z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami
komunalnymi, w wysokości 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych za każdy przypadek
takiego zmieszania,
f) w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę zapisów § 11 ust. 12 Umowy
w wysokości 300 (słownie: trzysta) złotych za każde naruszenie,
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g) nie przekazania w terminie określonym w § 4 lit. j harmonogramu odbioru odpadów
sporządzonego zgodnie z zapisami pkt 4 Załącznika nr 2 w wysokości 100 (słownie: sto)
złotych za każdy dzień opóźnienia,
h) rozpowszechnianie harmonogramu odbioru odpadów nie zatwierdzonego przez
Zamawiającego w wysokości 1 000 (słownie: jeden tysiąc) złotych za każde naruszenie.
i) nie wykonywania przez Wykonawcę obowiązków opisanych w Załączniku nr 1 i 2 do
niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ustępów powyżej, w wysokości 200
(słownie: dwieście) złotych za każde naruszenie,
2. Zgłoszenie przez mieszkańców braku odbioru odpadów z nieruchomości traktowane jest jako
nieodebranie odpadów z tej nieruchomości przez Wykonawcę, chyba, że Wykonawca
udokumentuje powód nie odebrania odpadów z nieruchomości w sposób określony w § 8
pkt 6.
3. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie wyłącza dochodzenia kar umownych.
4. Zapłata kary umownej winna nastąpić w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania do jej
zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 4.
5. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia przypadających jemu kwot kar umownych
z należnego Wykonawcy lub podwykonawcy wynagrodzenia.
6. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z wyłącznej winy Zamawiającego,
Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 20 000
(słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.
7. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 000 (słownie:
dwadzieścia tysięcy) złotych.
8. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy w okolicznościach wskazanych
w § 13 ust. 3-5 gdy Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, Wykonawca
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 000 (słownie:
dwadzieścia tysięcy) złotych.
9. W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez którąkolwiek ze Stron przenosi wartość
zastrzeżonej na rzecz tej Strony kary umownej, Strona ta uprawniona jest do dochodzenia
odszkodowania przenoszącego wartość kary umownej na zasadach ogólnych.
§11
WYKONYWANIE PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości przedmiotu Umowy w sposób i na
warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa
miejscowego.
2. Wykonawcy wspólnie realizujący przedmiot Umowy ponoszą solidarną odpowiedzialność za
jej wykonanie i ustanowienie zabezpieczenia jej należytego wykonania.
3. W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców, Wykonawca
ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszystkie działania lub zaniechania
podwykonawców, jak za własne.
4. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców,
podwykonawcy zobowiązani są do posiadania na dzień zawarcia z Wykonawcą warunkowej
umowy świadczenia usług wszelkich stosownych zezwoleń oraz wpisów do właściwych
rejestrów umożliwiających wykonywanie postanowień Umowy w sposób zgodny z jej treścią
i odpowiednimi przepisami prawa.
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5. Wykonawca zawrze z podwykonawcą umowę o świadczenie usług, które mają być świadczone
przez podwykonawcę pod warunkiem, że Zamawiający nie sprzeciwi się jej zawarciu.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zawartej z podwykonawcą
warunkowej umowy w terminie 3 dni od daty jej zawarcia, jednakże nie później niż w dniu
rozpoczęcia świadczenia przez Wykonawcę usług w związku z realizacją przedmiotu
niniejszej Umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w terminie wskazanym w ust.6
jaki/e zakres/y czynności przedmiotu Umowy będzie/będą wykonywany/e przez
podwykonawcę/ów.
8. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia w terminie 10 dni od daty otrzymania umowy
opisanej w ust. 6 sprzeciwu co do powierzenia przez Wykonawcę wykonywania usług
objętych warunkową umową przez wskazanego w niej podwykonawcę, w sytuacji gdy
podwykonawca nie posiada stosownych zezwoleń i wpisów do właściwych rejestrów
umożliwiających wykonywanie postanowień Umowy w sposób zgodny z jej treścią
i odpowiednimi przepisami prawa.
9. W przypadku nie wyrażenia przez Zamawiającego sprzeciwu, o którym mowa ust. 8,
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z podwykonawcą, w terminie 7 dni od daty
otrzymania oświadczenia o braku sprzeciwu lub od daty upływu terminu do zgłoszenia
sprzeciwu – w zależności co nastąpi pierwsze - umowy o przelew wierzytelności i przelania na
rzecz podwykonawcy wierzytelności przypadającej jemu od Zamawiającego z tytułu realizacji
powierzonego podwykonawcy przedmiotu niniejszej Umowy, umowy te Wykonawca
zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy
z podwykonawcą.
10. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu jednego egzemplarza
podpisanej przez Wykonawcę i podwykonawcę umowy o świadczenie usług (oryginał) oraz
oświadczenia podwykonawcy, iż znana jest mu treść niniejszej Umowy. Dokumenty te
Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zawarcia
umowy z podwykonawcą.
11. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu
Umowy lub wykonuje go w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy,
Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania lub należytego wykonania przedmiotu
Umowy i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu
wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może powierzyć wykonanie
przedmiotu Umowy innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający
uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty wynagrodzenia należnego
podmiotowi trzeciemu w związku z wykonaniem usługi, o której mowa w zdaniu drugim.
12. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zobowiązany jest do odbioru odpadów
wyłącznie z terenu Gminy Rychwał i wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych. Samochody
do odbioru odpadów przyjeżdżają na teren gminy Rychwał bez odpadów (puste), a po
załadowaniu odpadów odwożą je najkrótszą drogą bezpośrednio do RIPOK w Koninie. Jeżeli
samochody do odbioru odpadów nie zostaną zapełnione odpadami z terenu Gminy Rychwał
zabrania się Wykonawcy odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (w tym od
prowadzących działalność gospodarczą) bądź z terenu innej gminy w celu zapełnienia
samochodu. Każdy samochód Wykonawcy kończący zbiórkę z nieruchomości zamieszkałych
na terenie gminy Rychwał ma obowiązek odwieść każdą ilość odpadów jaka została odebrana
i załadowana na samochód bezpośrednio do RIPOK w Koninie.
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13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody będące wynikiem
nieopróżniania lub nieterminowego opróżniania pojemników lub zmieszania odbieranych
odpadów, jak również za wykonywanie przedmiotu Umowy pomimo zaistnienia okoliczności,
o których mowa w §13 ust. 2 Umowy, w tym również za ewentualne kary nałożone przez
organy porządkowe z tych tytułów.
14. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych podczas lub
w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody w mieniu lub zdrowiu
osób trzecich powstałe w okolicznościach opisanych w zdaniu pierwszym.
§12
ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY
1. Strony zgodnie postanawiają, iż istotne zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do
treści oferty stanowiącej Załącznik nr 3 są niedopuszczalne, z zastrzeżeniem zawartym
w ust. 3.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu i sposobu
realizacji, jest dopuszczalna w przypadku:
a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa,
b) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta
spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie
Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo
obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże
wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości,
c) dokonania zmiany opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej
Umowy nie skutkującej zmianą zakresu przedmiotu zamówienia ani wysokości
wynagrodzenia.
4. Zmiana postanowień Umowy z przyczyn opisanych w ust. 3 może wpłynąć na zmianę
wysokości wynagrodzenia, przy czym zwiększenie kwoty wynagrodzenia należnego
Wykonawcy może nastąpić wyłącznie o kwotę nie większą niż wartość wzrostu wysokości
kosztów świadczenia usługi udokumentowanych przez Wykonawcę.
§13
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. W przypadku wykreślenia Wykonawcy z rejestrów umożliwiających zgodnie z przepisami
prawa oraz niniejszej Umowy wykonywanie jej przedmiotu lub utraty przez wpisy lub
zezwolenia wydane Wykonawcy mocy obowiązującej (§3 ust. 1 lit. a), Zamawiający
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uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym
dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
3. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w przypadku trzykrotnego
powierzenia wykonania usługi innemu podmiotowi w okolicznościach, o których mowa
w § 11 ust. 11, w okresie 3 miesięcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający
zobowiązany jest złożyć Wykonawcy w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym Zamawiający
uzyskał informację o okolicznościach uzasadniających powierzenie wykonania usługi innemu
podmiotowi po raz trzeci.
4. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca
w trakcie obowiązywania Umowy zaprzestanie spełniać wymogi Zamawiającego określone
w Załączniku nr 1 lub 2 a odnoszące się do ilości lub stanu technicznego pojazdów, przy
użyciu których Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy. Zamawiający uprawniony jest do
złożenia oświadczenia o odstąpieniu w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym dowiedział się
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy.
5. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia
wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od Umowy, w przypadku:
a) niewypłacalności Wykonawcy, ogłoszenia jego upadłości lub wszczęcia jego likwidacji lub
postępowania układowego lub
b) zawieszenia działalności gospodarczej lub
c) wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec Wykonawcy bądź dokonania zajęcia lub
obciążenia majątku Wykonawcy uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.
6. Odstąpienie od Umowy powinno, pod rygorem nieważności, zostać dokonane na piśmie
i zawierać uzasadnienie.
7. Odstąpienie od umowy wywołuje ten skutek, że Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy do dnia
wygaśnięcia umowy na skutek odstąpienia.
8. Wypowiedziana umowa wygasa w terminie 30 dni od daty doręczenia wypowiedzenia drugiej
Stronie.
§14
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY
1. Przed zawarciem Umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu zabezpieczenie należytego
wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
postanowień Umowy.
3. Wykonawca przedłoży zabezpieczenie w wysokości równowartości kwoty 5% ceny oferty
brutto wskazanej w § 7 ust. 1.
4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia rozliczenia
wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego usługi za należycie
wykonaną.
5. Zabezpieczenie wnoszone jest w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
6. Koszty ustanowienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
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§15
OCHRONA DANYCH
1. Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony
danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, które będą
przekazywane lub udostępnione w związku lub w wyniku realizacji postanowień Umowy.
2. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się nie ujawniać, nie przekazywać, nie przetwarzać,
nie wykorzystywać dla celów własnych lub osób trzecich danych opisanych w ust. 1 jak
również wszelkich innych informacji lub danych przekazanych w związku lub w celu
realizacji niniejszej Umowy, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji lub danych ustał
i są one znane publicznie lub ich ujawnienia zażąda uprawniony organ w przewidzianej
prawem formie i treści, jednakże wówczas tylko w niezbędnym zakresie. Obowiązek
zachowania poufności nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po rozwiązaniu Umowy.
Obowiązek ten obejmuje zarówno informacje wynikające z niniejszej Umowy jak również
informacje uzyskane przez Wykonawcę lub pracowników Wykonawcy oraz osoby, którymi
się posługuje w związku lub przy okazji wykonywania niniejszej Umowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki udostępnienia, przekazania,
przetworzenia, wykorzystania dla celów własnych lub osób trzecich danych lub informacji
opisanych w ust.1-2, lub inne działania lub zaniechania skutkujące lub mogące skutkować
wykorzystaniem tych danych w celu innym niż realizacja przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że sposób pozyskiwania, wysyłania i przetwarzania danych lub
informacji opisanych w ustępach powyżej spełnia wymogi określone w ustawie o ochronie
danych osobowych oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.
5. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie
w celu realizacji umowy.
6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę próby lub faktu naruszenia poufności
przekazanych jemu danych lub informacji, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
powiadomienia Zamawiającego, nie później niż w dniu następnym po dniu, w którym
stwierdził ten fakt.
7. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1-6 Strona, która dokonała naruszenia zobowiązana
jest do naprawienia szkody jaką druga Strona poniosła z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania na zasadach ogólnych.
§16
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. Jeżeli jakakolwiek część umowy zostanie uznana za nieważną, podlegającą unieważnieniu,
pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą lub niewykonalną, pozostałe części umowy będą
nadal uważane za w pełni obowiązujące i wiążące, a Strony działając w dobrej wierze zastąpią
takie postanowienie postanowieniem ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej oddawać
ekonomiczny sens pierwotnego zapisu.
2. Strony zgodnie postanawiają, iż ewentualne spory wynikłe na tle realizacji postanowień
niniejszej Umowy lub interpretacji jej zapisów będą rozstrzygać polubownie w drodze
negocjacji, przy czym klauzula ta nie stanowi zapisu na sąd polubowny.
3. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w sposób określony w ust. 2 w terminie 1 miesiąca
liczonego od chwili rozpoczęcia negocjacji, każda ze Stron uprawniona jest do wystąpienia na
drogę sądową celem rozstrzygnięcia sporu.
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4. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów powstałych w wyniku lub w związku
z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§17
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji
podatkowej NIP: 665 292 19 30.
2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji
podatkowej NIP: …………………………………………………………………………..
3. Wszelkie zmiany lub rozwiązanie, odstąpienie od Umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian wskazanych w Umowie jako nie stanowiące jej
zmiany.
4. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w związku lub na tle realizacji
Umowy jest prawo polskie.
5. Niniejszą umowę sporządzono wraz z załącznikami w czterech jednobrzmiących
egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego.
6. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdują
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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