
Znak sprawy Nr ZP/1/U/09

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W
ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 206.000,00 EURO

W TRYBIE” PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO”,
/ zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia

29 stycznia 2004r./Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn.zm./
na usługi polegające na zbieraniu i usuwaniu odpadów komunalnych z terenu gminy 

Gniewoszów.

Zatwierdził:
Wójt Gminy Gniewoszów

Gniewoszów 8.01.2009 
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I. ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Gniewoszów
ul. Lubelska 16
26 – 920 Gniewoszów
tel. /048/ 6215003
fax. /048/ 6215046
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
2.1. Przedmiot zamówienia:
„Wywóz stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Gniewoszów” prowadzone jest w 
oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.Nr 
223 z 2007 r,poz.1655 z późn.zm.) w trybie przetargu nieograniczonego –zgodnie z art. 39 
ustawy.
2.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, których oferta odpowiada 
zasadom określonym w ustawie i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.
2.3.Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są usługi : Wywóz stałych odpadów komunalnych z terenu gminy 
Gniewoszów.Selektywna zbiórka odpadów komunalnych ,wielkogabarytowych i 
niebezpiecznych z gospodarstw domowych,budynków zbiorowego zamieszkania,budynku 
U.G.Gniewoszów i budynków administrowanych przez Urząd Gminy Gniewoszów   . 
Odbiór odpadów komunalnych będzie się odbywał:

– raz w miesiącu ( w miesiącach: styczeń, luty, marzec kwiecień, listopad, grudzień).
– dwa  razy  w  miesiącu  (w  miesiącach:  maj,  czerwiec,  lipiec,  sierpień,  wrzesień, 

październik).
Odbiór odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych będzie się odbywał 2 razy do roku.
Placówki podłegłe U.G.Gniewoszów zostaną wyposażone w pojemniki 1100 l przez 
Zamawiającego.Wykonawca wyposaży mieszkańców w odpowiednio oznakowane worki  na 
makulaturę,szkło,plastik oraz pozostałe odpady.W terminie do 6 miesięcy od daty podpisania 
umowy Wykonawca wysposaży mieszkańców budynków jednorodzinnych w pojemniki 110 l 
na pozostałe odpady a budynki zbiorowego zamieszkania w pojemnik 1100 l lub KP-7.
Liczba ludności w gminie :4256.
Liczba gospodarstw domowych:około 1100.
Łączna masa odpadów zebranych z terenu gminy w 2007 r. wyniosła 287 t.
miejscowości w gminie: 
Boguszówka,Borek,Gniewoszów,Kociołek,Marianów,Markowola,Markowola 
Kolonia,Mieścisko,Oleksów,Podmieście,Regów Nowy,Regów Stary,Sarnów,Sławczyn,Wólka 
Bachańska,Wysokie Koło,Zalesie,Zdunków.Zwola.
Placówki podległe U.G.Gniewoszów:Szkoły Podstawowe w Gniewoszowie,Wysokim Kole i 
Borku,Gimnazjum w Gniewoszowie.
Budynki zbiorowego zamieszkania:osiedle po byłym PGR w Boguszówce,osiedle po byłym 
SKR w Regowie Nowym,dom nauczyciela w Gniewoszowie,budynek po byłym ośrodku 
zdrowai w Sarnowie.
Terminy  odbioru  wszystkich  odpadów  zostaną  ustalone  w  harmonogramie  wywozu 
sporządzonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Urząd Gminy
Świadczona usługa będzie obejmowała w szczególności:

dostawę worków i pojemników na śmieci
załadunek worków, odpadów  z pojemników, 
transport oraz dostawa  na wysypisko śmieci, 

Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza:
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a. środki techniczne odpowiednie do zakresu zamówienia, 
b. pracowników, 
c. odbiór  odpadów  przez  przedsiębiorcę  prowadzącego  działalność  w  zakresie  odzysku  lub 

unieszkodliwiania odpadów /  odpowiednio :odbiór odpadów przez składowisko odpadów wraz z 
kosztami ich utylizacji /.

Wykonawca przedmiotową usługę świadczy  zgodnie z:
1. przepisami o ruchu drogowym, 
2. wymogami ochrony sanitarnej 
3. przepisami z zakresu prawa ochrony środowiska. 
4. przepisami BHP

Rodzaj zamówienia - usługi
IV. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE
4.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
5.1 Wymagany termin wykonywania  usługi  do 30.12.2010 r.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne musi sporządzić „FORMULARZ
OFERTOWY” (zał. nr 1) według wzoru zamawiającego oraz spełniać niżej wymienione warunki 
(co stwierdza oświadczeniami stanowiącymi załączniki nr 4 i 5 do niniejszej siwz) :
- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
6.2 Zamawiający dokona oceny ofert tych Wykonawców, którzy nie zostaną wykluczeni na
podstawie art. 24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. 
(Dz.U.Nr 223 z 2007 r,poz.1655 z późn.zm.)
VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE
MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW

7.1 Każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do ofert:
1) oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – 
Prawo Zamówień Publicznych (zał. nr 3)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu 
składania ofert
3) Pełnomocnictwo od osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, dla osób
podpisujących ofertę
4) Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie 
zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, 
lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem składania ofert.

5) Wykonawca ,ktorego oferta zostanie wybrana   zobowiązany będzie   dostarczyć  do dnia 
wyznaczonego jako termin podpisania umowy aktualne zezwolenie wydane przez Wójta Gminy 
Gniewoszów na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości .Nieprzedstawienie w terminie ww.decyzji będzie traktowane jako 
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uchylanie się od podpisania  umowy.
6) aktualne zezwolenie odpowiedniego organu na odbiór i transport odpadów niebezpiecznych
UWAGA !
Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych oświadczeń i informacji istotnych dla 
przeprowadzenia postępowania skutkuje wykluczeniem Wykonawca z postępowania.  
Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego z wymogów określonych w ustawie i  
niniejszej SIWZ skutkuje odrzuceniem oferty.
7.2 Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 
zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania,muszą być oznaczone 
klauzulą:
„NIE UDOSĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA, INFORMACJA STANOWI 
TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 ust 4 USTAWY O 
ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 1993 r. Nr 47 poz. 211 z późn. zm.) i 
załączone są jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały.”
7.3 Załączniki wymienione w pkt 7.1 niniejszej SIWZ winny być podpisane przez
Wykonawca.
VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCĄ, ZE WSKAZANIEM OSÓB DO KONTAKTU.
8.1 Wszelkie wyjaśnienia Zamawiający będzie udzielał zgodnie z ustawą.
8.2 Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami odnośnie przedmiotu
zamówienia oraz zapisów SIWZ są:
Bogdan Przychodzeń
Krzysztof Szafranek
Urząd Gminy Gniewoszów
26 – 920 Gniewoszów, ul.Lubelska 16
tel./048/ 62 -15 -003 w.22 i 28 fax. /048/ 62 -15-046
e-mail:inwestycje@gniewoszow.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00
8.3 Wykonawca zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie 
SIWZ.
8.4 Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie
później niż 6 dni przed terminem składania ofert.
8.5 Zamawiający jednocześnie prześle treść wyjaśnienia łącznie z tekstem zapytania,
bez wskazania jego źródła wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ.
8.6 Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w 
każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten 
sposób modyfikację, przekaże się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ.
8.7 Zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z 
uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzania w ofertach zmian wynikających z 
modyfikacji treści SIWZ
8.8 O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie ogłosi na stronie 
www.bip.gniewoszow.pl oraz zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpocznie się
wraz z upływem terminu składania ofert.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1 Ofertę stanowi druk „Formularz Ofertowy” z załącznikami.
10.2 Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymogami SIWZ.
10.3 Osoby uprawnione do reprezentacji (Wykonawca lub Pełnomocnik) muszą złożyć
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podpisy na:
- wszystkich zapisanych stronach oferty
- załącznikach
- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.
10.4 W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji. W przypadku złożenia 
kserokopii pełnomocnictwa musi być ona potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę.
10.5 Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii
opatrzonej klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisane za zgodność
z oryginałem przez Wykonawca.
10.6 Zamawiający żąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający
nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
10.7 Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
10.8 Wszystkie zapisane strony oferty powinny być kolejno ponumerowane.
10.9 W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez
zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one 
odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały.
10.10 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach.
10.11 Koperty winny być adresowane na adres Zamawiającego:
Urząd Gminy Gniewoszów,ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów  z napisem:PRZETARG – 
„ Wywóz stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Gniewoszów”.
10.12 Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres 
Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie.
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1 Termin składania ofert upływa 22.01.2009 r. do godz. 10.00 czasu lokalnego.
11.2 Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Gniewoszów,
ul. Lubelska 16; pokój nr.11
11.3 Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.
11.4 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 22.01.2009  r. o godz. 10.30 czasu lokalnego
w siedzibie Urzędu Gminy Gniewoszów, ul.Lubelska 16;
11.5 Zgodnie z art. 86 ust 2 ustawy, otwarcie ofert jest jawne. Nieobecność niektórych
lub wszystkich Wykonawców lub ich Przedstawicieli nie będzie powodem odłożenia
otwarcia ofert.
11.6 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 86 ust 3 ustawy.
11.7 Oferty zostaną otwarte w kolejności w jakiej zostały złożone u Zamawiającego.
11.8 Po otwarciu ofert informacje będą podane zgodnie z art. 86 ust 4.
11.9 W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia
przez każdego Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Prośba o wyjaśnienie 
oraz odpowiedź zostaną przesłane faksem i na piśmie.
11.10 Zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy, niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między 
Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty oraz jakiejkolwiek zmiany w jej treści z 
zastosowaniem art. 87 ust 2 w tym zwłaszcza ceny.
11.11 Zgodnie z art. 87 ust 2 Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe w obliczaniu cen, niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy 
złożyli oferty.
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11.12 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi na
piśmie wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o zamówienie, podając
imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres Wykonawca, którego ofertę wybrano oraz cenę. 
Ogłoszenia o ww.treści zostaną umieszczone również na www.bip.gniewoszow.pl i na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy
XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT.
12.1 Pierwszą czynnością komisji przetargowej oceniającej oferty będzie sprawdzenie,czy oferta 
spełnia formalne wymagania ustawy i niniejszej SIWZ. Stwierdzenie jakichkolwiek uchybień tym 
wymogom spowoduje uznanie oferty za nieważną i odrzucenie jej.
12.2 Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się  cenę ryczałtową za świadczenie usługi na 
terenie całej gminy  w okresie 1 miesiąca.Cena powinna obejmować  wszystkie wymagane 
niniejszą specyfikacją usługi wraz z podatkami i opłatami administracyjnymi.Przyjęte oferty 
będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: 
Cena – 100%
12.3 Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę i spełni warunki 
SIWZ .
XIII.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
14.1 Zamawiający zgodnie z art. 93 ust 1 unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu.
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było wcześniej przewidzieć.
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
14.2 Zgodnie z art. 93 ust 3 o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o
udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
15.1 O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców pisemnie.
Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
15.2 Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem 
terminu związania ofertą.
15.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana oferta została wybrana uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
XV. POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
16.1 Umowa zostanie zawarta pod rygorem nieważności z zachowaniem formy pisemnej z 
zastosowaniem przepisów Kodeksu Cywilnego.
16.2 Z wybranym w drodze postępowania przetargowego Wykonawcą zostanie zawarta umowa na 
warunki określone w proponowanym wzorze umowy załączonej do SIWZ.
16.3 W przypadku zmiany opłaty za korzystanie ze środowiska-umieszczenie odpadów na 
skladowsku ,(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska,Dz.U. 2007 nr 106 poz. 723 ),lub 

6

http://www.bip.gniewoszow.pl/


zmiany podatku VAT,dopuszcza się zmianę ceny usługi będącej przedmiotem niniejszego 
postępowania o wartość zmiany opłaty/podatku, na wniosek wykonawcy po przedstawieniu 
kalkulacji zmiany ceny.
XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o zamówienie publiczne przysługują środki 
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia 
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
Załączniki:
1. Formularz Ofertowy
2.Wzór umowy
3. Oświadczenie
4. Informacja finansowa
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Załącznik nr 1 do SIWZ

(miejscowość i data)

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

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

....................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

Urząd Gminy Gniewoszów
ul.Lubelska 16
26-920 Gniewoszów

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na wykonanywanie  usługi :„ Wywóz stałych 
odpadów komunalnych z terenu gminy Gniewoszów.” / zgodnie z wymaganiami określonymi w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy ofertę.
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę ofertową brutto
.........................................................................zł
(słownie ........................................................................................................................... złotych) za 1 
miesiąc świadczenia usługi.
Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT,
który na datę złożenia oferty wynosi:
............ % tj. ............................. złotych (słownie ...................................................... złotych).
Cena oferty netto ...................................................zł
2. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do  rozpoczęcia realizacji
zamówienia z dniem podpisania umowy .
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w 
tym z warunkami umowy) i nie wnosimy zastrzeżeń , oraz że przyjmujemy warunki zawarte w 
umowie i SIWZ.
4. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach.
6. Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez 
Zamawiającego.

..................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)
Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.
Załączniki
1. ………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………..
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Załącznik Nr 2
Umowa

zawarta w dniu ......................... pomiędzy Wójtem Gminy Gniewoszów – Stefanem Markiem 
Banasiem zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a
............................................................................................................................................
reprezentowanym przez
............................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
o następującej treści :
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na
podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz następstwem wyboru przez
Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym.

§ 1
1. Zamawiający zleca „Wykonawca” przyjmuje do wykonania:
Wywóz stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Gniewoszów.Selektywna zbiórka 
odpadów komunalnych ,wielkogabarytowych i niebezpiecznych z gospodarstw 
domowych,budynków zbiorowego zamieszkania,budynku U.G.Gniewoszów i budynków 
administrowanych przez Urząd Gminy Gniewoszów   . 
Odbiór odpadów komunalnych będzie się odbywał:

– raz w miesiącu ( w miesiącach: styczeń, luty, marzec kwiecień, listopad, grudzień).
– dwa  razy  w  miesiącu  (w  miesiącach:  maj,  czerwiec,  lipiec,  sierpień,  wrzesień, 

październik).
Odbiór odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych będzie się odbywał 2 razy do roku.
Placówki podłegłe U.G.Gniewoszów zostaną wyposażone w pojemniki 1100 l przez 
Zamawiającego.Wykonawca wyposaży mieszkańców w odpowiednio oznakowane worki  na 
makulaturę,szkło,plastik oraz pozostałe odpady.W terminie do 6 miesięcy od daty podpisania 
umowy Wykonawca wysposaży mieszkańców budynków jednorodzinnych w pojemniki 110 l 
na pozostałe odpady a budynki zbiorowego zamieszkania w pojemnik 1100 l lub KP-7.
Liczba ludności w gminie :4256,
Liczba gospodarstw domowych:około 1100.
miejscowości w gminie: 
Boguszówka,Borek,Gniewoszów,Kociołek,Marianów,Markowola,Markowola 
Kolonia,Mieścisko,Oleksów,Podmieście,Regów Nowy,Regów Stary,Sarnów,Sławczyn,Wólka 
Bachańska,Wysokie Koło,Zalesie,Zdunków,Zwola.
Placówki podległe U.G.Gniewoszów:Szkoły Podstawowe w Gniewoszowie,Wysokim Kole i 
Borku,Gimnazjum w Gniewoszowie.
Budynki zbiorowego zamieszkania:osiedle po byłym PGR w Boguszówce,osiedle po byłym 
SKR w Regowie Nowym,dom nauczyciela w Gniewoszowie,budynek po byłym ośrodku 
zdrowai w Sarnowie.
Terminy  odbioru  wszystkich  odpadów  zostaną  ustalone  w  harmonogramie  wywozu 
sporządzonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Urząd Gminy
Świadczona usługa będzie obejmowała w szczególności:

-dostawę worków i pojemników na śmieci
-załadunek worków, odpadów  z pojemników, 
-transport oraz dostawa  na wysypisko śmieci, 

Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza:
-środki techniczne odpowiednie do zakresu zamówienia, 
-pracowników, 
-odbiór  odpadów  przez  przedsiębiorcę  prowadzącego  działalność  w  zakresie  odzysku  lub 
unieszkodliwiania odpadów /  odpowiednio :odbiór odpadów przez składowisko odpadów wraz z 
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kosztami ich utylizacji /.
Wykonawca przedmiotową usługę świadczy  zgodnie z:

-przepisami o ruchu drogowym, 
-wymogami ochrony sanitarnej 
-przepisami z zakresu prawa ochrony środowiska. 
-przepisami BHP

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usług wyszczególnionych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
3.  Specyfikacja  istotnych  warunków zamówienia  ,harmonogram świadczenia  usług oraz  oferta 
Wykonawcy stanowią integralną części niniejszej umowy.

§2
1. Strony ustalają następujący termin realizacji robót usług: 31.12.2010 r.

§ 3.

l. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa
w § 1 umowy ustala się ryczałtowo w kwocie (netto) .............................................. zł/za
1 miesiąc świadczenia usługi , plus obowiązujący podatek V A T- 7% - ......................... zł
tj. w kwocie brutto .................................................................... zł/za 1 miesiąc świadczenia usługi
Słownie:/....................................................................................................................zł/
2.Wynagrodzenie  płatne  będzie  miesięcznie  na podstawie  faktury  w terminie  14 dni  od daty 
otrzymania faktury .
3.  W  przypadku  zmiany  opłaty  za  korzystanie  ze  środowiska-umieszczenie  odpadów  na 
skladowisku  ,  (Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  6  czerwca  2007  r.  zmieniające 
rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska,Dz.U. 2007 nr 106 poz. 723  ),lub 
zmiany  podatku  VAT,dopuszcza  się  zmianę  ceny  usługi  będącej  przedmiotem  niniejszego 
postępowania  o  wartość  zmiany  opłaty/podatku,  na  wniosek  wykonawcy,  po  przedstawieniu 
kalkulacji zmiany ceny.

§ 4
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą, oraz specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia.
2. Stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
3. Przestrzeganie przepisów B.H.P.
4. Spełnienie innych obowiązków wynikających z przepisów odrębnych.
5. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia i zniszczenia 
spowodowane przez siebie .

§ 5.

l. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem
uprawnienia do wykonania zleconych usług.

§ 6.
1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem z konta
Zamawiającego:......................................................................................................
Na konto Wykonawcy:……………………………………………………………………

§ 7.
W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy ustala się naliczenie 
następujących kar umownych  :
-realizacja usługi niezgodnie z harmonogramem  stanowi podstawę dla Zamawiającego do naliczenia 
kary umownej w wysokości 2% miesięcznego wynagrodzenia brutto  , liczona za każdy dzień  po upływie 
terminu wykonania usługi określonego w harmonogramie, 
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-odstąpienie  od umowy przez Wykonawcę z przyczyn  niezależnych od  Zamawiającego stanowi 
podstawę  dla  Zamawiającego  do  naliczenia  kary  umownej  w  wysokości  100%  wartości 
miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 umowy.

W razie zwłoki w zapłacie należności zgodnie z warunkami określonymi w § 7 umowy
Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości.

§ 8.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego.

§ 9.
l. Wykonawca gwarantuje wykonanie usług jakościowo dobrze, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

§ 10
1. Zmiana i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i 
będą dopuszczone w granicach unormowania art.144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, chyba, że 
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,których nie można było 
przewidzieć w chwili zawierania umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 11
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności 
opisanych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004/Dz.U.nr.19 poz.177 z późn.zm./ Prawo 
zamówień publicznych
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub zmniejszyć zakres usług do wykonania, bez 
roszczeń finansowych Wykonawcy w przypadku nieprzewidzianego zmniejszenia środków 
finansowych jakie może przeznaczyc na wykonanie zamówienia.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy za odszkodowaniem od Wykonawcy,jeżeli nastąpi 
ogłoszenie upadłości Wykonawcy po zawarciu umowy.

§ 12.
Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddadzą pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 13.
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 
cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U.Nr 223 z 
2007 r. , poz.1655 z późn.zm.).

§ 14.
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla 
każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                                                     ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik Nr 3.

OŚWIADCZENIE
______________________________________________________________________

Wykonawca -nazwa Wykonawcy
______________________________________________________________________

siedziba
Oświadcza, że:
1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami
ustawowymi.
2. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
5. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 

art.24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U.Nr 223 z 2007 r. , 
poz.1655 z późn.zm.).

____________________________
miejscowość, data

____________________________
podpis i pieczęć

przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik Nr 4

INFORMACJA FINANSOWA WYKONAWCY
ZA ROK 2007 i 2008

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „ Wywóz stałych odpadów komunalnych z 
terenu gminy Gniewoszów” oświadczamy, że Sytuacja finansowa naszej firmy jest wystarczająca 
dla zrealizowania przedmiotu zamówienia
Wyszczególnienie w tys. zł.

Lp. 2007 2008
1 Zysk brutto
2 Należności ogółem
3 Zobowiązania ogółem
4 Sprzedaż brutto

________________________
miejscowość, data
___________________________________
( podpis upełnomocnionego przedstawiciela)
UWAGA! pozycje zawarte w tabeli należy ściśle wymiernie
wypełnić. (NIE PODLEGAJĄ WYKREŚLENIU)
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Załącznik Nr 5

nazwa Wykonawcy:___________________________________
adres Wykonawcy:___________________________________

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG

składając ofertę w przetargu na „ Wywóz stałych odpadów komunalnych z terenu gminy 
Gniewoszów” 
oświadczam, że moja firma zrealizowała w ciągu ostatnich trzech lat (2006-2008) następujące
zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu przetargu.

Rodzaj zamówienia Całkowita
wartość w

zł.

Czas 
realizacji

Nazwa zamawiającego miejsce wykonania

___________________dnia____________

__________________
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela
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