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I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiającym jest Gmina Jaworzyna Śląska, w imieniu, której działa Burmistrz Jaworzyny 
Śląskiej. 
2. Adres Zamawiającego: 58-140 Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9. 
3. Regon: 890718350. 
4. NIP: 884-23-65-203. 
5. Tel. 74 8588230, fax 74 8588253. 
6. Adres strony internetowej: www.bip.jaworzyna.net 
7. Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 
7:30 do 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 
39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”. 
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną 
dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 t.j.), jeżeli 
przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej. 
4. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 
5. Zamawiający przewiduje prowadzenie postępowania w trybie art. 24aa ustawy PZP (tzw. 
procedura odwrócona). 

III. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 151a 
ust. 1 ustawy PZP.). 
3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). 
Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych. 
4. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego 
należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień sporządzenia dokumentu. 
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy 
PZP). 
6. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do 
przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 
7. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 6 do SIWZ w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 
8. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadającą osobowości prawnej. 
9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a 
ustawy PZP), w tym w szczególności osób odpowiedzialnych za zarządzanie transportem, obsługę 
klienta, operatorów sprzętu, kierowców, ładowaczów. 
10. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak w ust. 9, 
będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 t.j. z późn. zm.). 
11. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 
krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie 
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zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami 
wykonującymi czynności, o których mowa w ust. 9 (anonimizacja nie dotyczy imienia i nazwiska 
pracownika, terminu zawarcia umowy, okresu na jaki została zawarta, wymiaru umowy). 
12. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów zawartych przez 
Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w ust. 9 w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 
pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w 
wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy, a także zawiadomieniem Państwowej 
Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na 
warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. 
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez cały okres 
realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania 
dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia 
ww. osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Nazwa zamówienia: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w Gminie Jaworzyna Śląska”. 
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbieraniem odpadów 
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady 
komunalne oraz ich zagospodarowanie. 
3. W zakresie zadania ujęto wykonanie usług zakwalifikowanych wg Wspólnego Słownika 
Zamówień do kategorii (kody CPV): 
 90511000-2 Usługi wywozu odpadów 
 90512000-9 Usługi transportu odpadów 
 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 
 90514000-3 Usługi recyklingu odpadów 
 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami 
4. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe, czyli takie, w których 
znajduje się, co najmniej jeden lokal, w którym zamieszkuje co najmniej jeden mieszkaniec oraz 
wszystkie nieruchomości niezamieszkałe, na których wytwarzane są odpady komunalne, położone w  
Gminie Jaworzyna Śląska. 
5. Zamawiający szacuje na podstawie złożonych deklaracji, że w Gminie Jaworzyna Śląska: 
 zamieszkuje ok. 8 272 mieszkańców, 
 znajduje się około 1 732 nieruchomości zamieszkałych, z czego 1 573 nieruchomości to 
nieruchomości jednorodzinne, 
 znajduje się około 151 nieruchomości niezamieszkałe, 
 w ramach świadczonej usługi, w okresie 24 miesięcy, z Gminy Jaworzyna Śląska zostanie 
odebranych i przekazanych do zagospodarowania łącznie 9180,00 Mg odpadów komunalnych. 
6. Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji usługi liczba nieruchomości zamieszkałych, 
liczba mieszkańców, liczba nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady 
komunalne, a co za tym idzie - ilość odpadów komunalnych, może ulec zarówno zwiększeniu jak 
i zmniejszeniu. Zmiany te nie będą miały wpływu na zmianę cen jednostkowych wpływających na 
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 
7. Gmina Jaworzyna Śląska obejmuje nieruchomości położone w miejscowościach wg Tabeli 1. 

Tabela 1. Wykaz miejscowości gminy 

Wioski Bagieniec 
 Bolesławice 
 Czechy 
 Milikowice 
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 Nowy Jaworów  
 Pasieczna 
 Pastuchów 
 Piotrowice Świdnickie 
 Stary Jaworów 
 Tomkowa 
 Witków 
 Nowice 
Miasto Jaworzyna Śląska 

8. Wykonawca odpowiedzialny jest za osiągnięcie poziomów odzysku odpadów komunalnych 
z uwzględnieniem poziomów odzysków wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 t.j.), Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 
2016 r. poz. 2167) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 
poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2412). 
9. Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości (zamieszkałych 
i niezamieszkałych) położonych w Gminie Jaworzyna Śląska obejmuje następujące rodzaje odpadów 
komunalnych: 
 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01), 
 odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje papieru i makulatury, metali, 
tworzyw sztucznych, szkła i opakowań ze szkła, opakowań wielomateriałowych oraz odzieży 
i tekstyliów, bioodpadów (15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 
01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99,20 01 08, 20 02 01), 
 odpady wielkogabarytowe, a w szczególności meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
oraz zużyte opony (15 01 03, 16 01 03, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36, 20 03 07, 20 03 99) 
 przeterminowane leki i opakowania po lekach  (20 01 31, 20 01 32) 

Uwaga! 

1) Wykonawca w ramach świadczenia usługi zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania 
wyłącznie odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości 
wystawił do odbioru odpady inne niż odpady komunalne lub zmieszał odpady komunalne z odpadami 
innymi niż komunalne, odbioru nie należy dokonywać. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany 
jest udokumentować stwierdzone nieprawidłowości oraz powiadomić Zamawiającego. 
2) Jako odpady komunalne należy rozumieć, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach, 
odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych 
z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych 
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów 
wytwarzanych w gospodarstwach domowych. 
10. Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych musi być realizowana zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: 
 ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) zwaną dalej 
ustawą o odpadach oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, 
 ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1439 t.j.) zwaną dalej ustawą o czystości i porządku oraz rozporządzeniami wykonawczymi do 
tej ustawy, 
 ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1895) zwaną dalej ustawą o zużytym sprzęcie oraz rozporządzeniami wykonawczymi 
do tej ustawy, 
 Krajowym Planem Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2022, zwanym dalej KPGO 2022, 
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 Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022, 
zwanym dalej WPGO 2016-2022, 
 Uchwałą nr XXIX/935/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. 
w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Dolnośląskiego 2016-2022 oraz uchwałami zmieniającymi, zwaną dalej uchwałą w sprawie 
wykonania WPGO 2016-2022, 
 Uchwałą nr XI/62/19 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 29 października 2019 r. w 
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworzyna Śląska z 
późniejszymi zmianami, 
 Uchwała nr XIX/14/20 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie 
usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
11. W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: 
 odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania 
w instalacji przetwarzania odpadów lub instalacji komunalnej, 
 organizacji selektywnej zbiórki odpadów: papieru i makulatury, metali, tworzyw sztucznych, 
opakowań wielomateriałowych, odzieży i tekstyliów, szkła i opakowań ze szkła, odpadów 
ulegających biodegradacji oraz ich odbioru i zagospodarowania, przy czym odpady ulegające 
biodegradacji należy zagospodarowywać w instalacji przetwarzania odpadów, lub instalacji 
komunalnej, 
 odbierania odpadów wielkogabarytowych, w szczególności mebli, zużytych opon, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz ich zagospodarowania, 
 odebrania przeterminowanych leków oraz opakowań po lekach z aptek na terenie gminy 
Jaworzyna Śląska  
 zapewnienia właścicielom nieruchomości, na ich rzecz, możliwości wynajmu, dzierżawy lub 
innej formy dysponowania pojemnikami i kontenerami do zbierania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych, 
 zapewnienia właścicielom nieruchomości, na ich rzecz, możliwości świadczenia usług mycia, 
dezynfekcji oraz dezynsekcji i napraw technicznych pojemników i kontenerów na niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne, 
 opracowania harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, sporządzeniu formy papierowej 
oraz jego dystrybucji, 
 prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia, 
 organizacja odbioru odpadów segregowanych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych przy ul. Świdnickiej 9 w Jaworzynie Śląskiej, 
 usuwania (likwidacji) dzikich wysypisk, czyli odbioru odpadów komunalnych z miejsc ich 
gromadzenia. 

V. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz ich 
zagospodarowanie w instalacji przetwarzania odpadów, lub w instalacji komunalnej. 

1.1.1. W ramach odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych Wykonawca 
zobowiązany jest odbierać ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz wszystkich 
nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne, położonych w 
Gminie Jaworzyna Śląska, wszystkie odpady komunalne umieszczone w pojemnikach i kontenerach 
na niesegregowane odpady oraz odpady komunalne wystawione przy pojemnikach na odpady 
niesegregowane (tzw. nadwyżki, luzy), a także odpady, które zostały wysypane z pojemników w 
trakcie ich opróżniania, wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów 
wandalizmu). Odbioru odpadów znajdujących się poza pojemnikami Wykonawca musi dokonać w 
dniu, który wynika z harmonogramu odbioru odpadów niesegregowanych. W ramach świadczonej 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 

położonych w Gminie Jaworzyna Śląska” 

Strona 8 z 69 

usługi Wykonawca nie odpowiada natomiast za utrzymanie czystości i porządku miejsc, w których 
ustawione są pojemniki na odpady niesegregowane. 
1.1.2. Odbiór odpadów niesegregowanych nie obejmuje, w dniu ich odbioru, odpadów 
wielkogabarytowych, wielkogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
zużytych opon samochodowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych wystawionych przy 
pojemnikach na odpady. W związku z tym Wykonawca nie jest zobowiązany do odbioru ww. 
odpadów w terminach odbioru odpadów niesegregowanych. 
1.1.3. Częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych ustala się na: 
a) nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe Miasto - jeden raz na tydzień, 
b) nieruchomości zamieszkałe  i niezamieszkałe Wioski – jeden raz na dwa tygodnie. 
1.1.4. Odbiór odpadów z pojemników Wykonawca zobowiązany jest dokonać z miejsca ustawienia 
tych pojemników, poza terenem nieruchomości, wskazanego przez właściciela nieruchomości, a po 
opróżnieniu pojemnika Wykonawca zobowiązany jest do odstawienia pojemnika w to samo miejsce i 
jego zabezpieczenia. 
1.1.5. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego sprawdzenia zawartości pojemnika na 
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, aby 
badał zawartość całego pojemnika na odpady - do celów kontrolnych wystarczająca jest ocena 
dokonana podczas otwarcia pojemnika i opróżniania w trakcie załadunku. Zamawiający nie zezwala 
Wykonawcy na wysypywanie odpadów z pojemnika na powierzchnię terenu w celu dokonania 
kontroli. 
1.1.6. W sytuacji, gdy Wykonawca stwierdzi, że w pojemniku znajdują się odpady, których 
obowiązek selektywnego zbierania wynika z Regulaminu utrzymania czystości i porządku lub w 
pojemniku znajdują się odpady inne, niż odpady komunalne fakt ten należy udokumentować na 
obrazie z wideo rejestracji oraz/lub dokumentacji fotograficznej cyfrowej oraz niezwłocznie 
powiadomić Zamawiającego. Powiadomienie Zamawiającego musi zawierać, co najmniej: 
dokumentację fotograficzną oraz/lub obraz z wideo rejestracji, adres nieruchomości oraz datę 
stwierdzenia nieprawidłowości. Pomimo stwierdzenia faktu niedopełnienia obowiązku selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany jest dokonać odbioru odpadów 
komunalnych, natomiast w przypadku stwierdzenia, że w pojemniku znajdują się odpady inne niż 
odpady komunalne - odbioru nie należy dokonywać. 
1.1.7. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie świadczenia usługi, a w szczególności o 
stwierdzonych przypadkach: 
a) pozostawienia przy pojemnikach na odpady odpadów wielkogabarytowych, 
wielkogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon 
samochodowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych (poza terminami tzw. „wystawek”), 
b) notorycznego powstawania tzw. „nadwyżek” na danych nieruchomościach, 
c) niemożności odebrania z nieruchomości niesegregowanych odpadów komunalnych z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy (np. ze względu na brak współdziałania właściciela nieruchomości z 
Wykonawcą, zastawienie dojazdu do pojemników na odpady). 
d) w sytuacji zastawienia dojazdu do pojemników, Wykonawca zobowiązany jest do 
poinformowania o zaistniałej sytuacji odpowiednich pracowników Zamawiającego. 
1.1.8. Niesegregowane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 
przeznaczone do składowania Wykonawca zobowiązany jest przekazać do zagospodarowania do 
instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacji komunalnej, na zasadach określonych w 
ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
1.1.9. Zamawiający przewiduje, że w ramach świadczonej usługi (24 m-ce) Wykonawca dokona 
odbioru i zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w ilości 
4938,00 Mg. 
1.1.10. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania comiesięcznego raportów o sposobie 
zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, które zawierać będzie: 
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 informację o ilości (masie) odebranych odpadów niesegregowanych, 
 informację o miejscu zagospodarowania odebranych odpadów niesegregowanych, 
 informację o ilości (masie) i rodzaju odpadów wysegregowanych w instalacji mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadów oraz sposobie ich zagospodarowania. 

1.2. Organizacja selektywnej zbiórki odpadów: papieru i makulatury, metali, tworzyw 
sztucznych, opakowań wielomateriałowych, odzieży i tekstyliów, szkła i opakowań ze szkła, 
bioodpadów oraz ich odbiór i zagospodarowanie 

1.2.1. Na obsługiwanym obszarze Wykonawca zobowiązany jest zorganizować selektywną zbiórkę 
odpadów komunalnych systemem: 
a) „workowym” - polegającym na selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych 
zgromadzonych w workach z folii LDPE; system obejmuje nieruchomości zamieszkałe w zabudowie 
jednorodzinnej, bliźniaczej, szeregowej lub wielorodzinnej na terenie wiejskim oraz nieruchomości 
niezamieszkałe, które zdecydowały o przystąpieniu do tego systemu selektywnej zbiórki; w 
uzasadnionych przypadkach systemem workowym mogą zostać objęte również inne nieruchomości, 
jeżeli ich właściwości lub względy organizacyjne uniemożliwiają ustawienie pojemników od 
selektywnej zbiórki odpadów, 
b) „pojemnikowym” - polegającym na selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów 
komunalnych zgromadzonych w pojemnikach plastikowych; system obejmuje nieruchomości 
wielorodzinne oraz nieruchomości niezamieszkałe, które zdecydowały o przystąpieniu do tego 
systemu selektywnej zbiórki. 
1.2.2. W ramach realizacji zadania w systemie „workowym” Wykonawca zobowiązany jest 
wyposażać przez cały okres świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia wszystkie 
nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe uczestniczące w selektywnej zbiórce odpadów w 
systemie „workowym” w worki do selektywnej zbiórki odpadów, wykonane z folii LDPE. 
1.2.3. Zamawiający szacuje, że ok. 1883 nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych) należy 
wyposażyć w worki do selektywnej zbiórki odpadów. 
1.2.4. W trakcie realizacji usługi liczba ww. nieruchomości, może ulegać zmianie. Zmiany te mogą 
dotyczyć zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia liczby nieruchomości. Zmiany te nie będą 
wpływały na zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. 
1.2.5. Wykonawca, w porozumieniu z właścicielem nieruchomości, może na ww. nieruchomościach 
zastąpić worki do selektywnej zbiórki odpadów pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów w 
kolorach odpowiadających workom, o minimalnej pojemności 60 l, przy czym właściciel 
nieruchomości powinien posiadać pojemnik na odpady niesegregowane (zmieszane) o minimalnej 
pojemności 60 l. Pojemniki muszą posiadać oznaczenia jak dla worków oraz spełniać wymagania, jak 
dla pojemników opisanych w pkt 1.2.18. Zmiany te nie będą wpływały na zmianę wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy. 
1.2.6. Worki do selektywnej zbiórki odpadów, wykonane z folii LDPE, muszą spełniać następujące 
parametry techniczne: 
 pojemność 120 l, 
 wymiary: 110 cm x 70 cm, 
 odporność na rozerwanie - wytrzymałość min. 30 kg, 
 min. grubość folii - dla worków na papier i makulaturę: 0,05 mm, dla worków na szkło 
i opakowania ze szkła oraz: 0,06 mm, dla worków na metale, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, odzież i tekstylia: 0,05 mm, dla worków na odpady biodegradowalne 0,06 mm, 
 odporność na działanie promieni UV, niskich temperatur oraz środków chemicznych stosowanych 
w gospodarstwach domowych, 
 bez zawartości kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla zdrowia ludzi 
i środowiska. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 

położonych w Gminie Jaworzyna Śląska” 

Strona 10 z 69 

1.2.7. Worki do selektywnej zbiórki odpadów muszą posiadać oznaczenia w formie pisemnej 
w języku polskim i graficznej określające: 
 nazwę i/lub logo firmy odbierającej odpady, 
 dane kontaktowe Wykonawcy ze szczególnym uwzględnieniem numeru telefonu kontaktowego, 
 rodzaj frakcji odpadów, które należy w nich umieszczać, tj. PAPIER, METALE I TWORZYWA 
SZTUCZNE, SZKŁO, BIO, 
 informację o odpadach jakich bezwzględnie nie należy umieszczać. 
1.2.8. Kolorystyka worków do selektywnej zbiórki: 
 worki półprzezroczyste niebieskie - na papier i makulaturę, 
 worki półprzezroczyste żółte - na metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odzież 
i tekstylia, 
 worki półprzezroczyste zielone - na szkło i opakowania ze szkła, 
 worki półprzezroczyste brązowe - na bioodpady. 
1.2.9. Worki do selektywnej zbiórki odpadów muszą być dostarczane skutecznie bezpośrednio na 
nieruchomości objęte systemem „workowym” z częstotliwością wynikającą z harmonogramu odbioru 
selektywnie zbieranych odpadów, na zasadzie: „wymiana worka pełnego na pusty”, przy czym: 
 pierwszy zestaw worków przeznaczony do odbioru bioodpadów „BIO”, Wykonawca zobowiązany 
jest dostarczyć w ilości dwukrotnej, przypadającej na daną nieruchomość, 
 ilość pozostawianych worków pustych nie może być mniejsza niż ilość odbieranych worków 
pełnych. 
1.2.10. Wykonawca, w terminie do 3 dni roboczych od daty rozpoczęcia świadczenia usługi 
będącej przedmiotem niniejszego postępowania lub zgłoszenia nieruchomości do obsługi, musi 
dostarczyć na nieruchomości objęte selektywną zbiórką odpadów pierwszy zestaw worków na cztery 
frakcje odpadów. 
1.2.11. Worki do odbioru właściciel nieruchomości zobowiązany będzie przygotować w taki 
sposób, aby zapobiec wysypaniu się odpadów. Ponadto właściciel nieruchomości zobowiązany 
będzie do wystawienia, w dniu wynikającym z harmonogramu odbioru odpadów, worków przed 
nieruchomość - w przypadku zabudowy jednorodzinnej lub wystawienia worków przy pojemniku na 
odpady niesegregowane (zmieszane) - w przypadku zabudowy wielolokalowej i niezamieszkałej. 
1.2.12. W przypadku, gdy na jedną nieruchomość objętą systemem „workowym” przypada 
więcej niż jeden pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o pojemności do 120 l 
lub pojemnik o pojemności większj niż 120 l, ilość dostarczanych worków na poszczególne frakcje 
zbierane selektywnie należy zwiększyć odpowiednio o każde następne 120 l. 
1.2.13. W uzasadnionych przypadkach, takich jak np. niezamierzone uszkodzenie worka, 
zwiększona ilość odpadów zbieranych selektywnie, Wykonawca zobowiązany będzie do wydania 
właścicielom nieruchomości, na ich wniosek, dodatkowych, worków do selektywnego zbierania 
odpadów, nieodpłatnie. 
1.2.14. Ponadto Wykonawca w terminie odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem 
zobowiązany jest także do: 
 odbioru papieru i tektury spakowanych w inny sposób niż poprzez umieszczenie w worku do 
selektywnej zbiórki, np. bele, pudła, wiązanki, 
 uprzątnięcia i odbioru odpadów wysypanych z worków, np. w trakcie ich odbioru, wywianych lub 
rozrzuconych przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów wandalizmu) i zwierzęta. 
1.2.15. Jeżeli w trakcie dokonywania odbioru odpadów segregowanych w systemie „workowym” 
Wykonawca stwierdzi, że w worku(ach) znajdują się inne odpady komunalne, opady te winny zostać 
odebrane jako niesegregowane odpady komunalne, za wyjątkiem gruzu. Stwierdzone 
nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany jest utrwalić za pomocą fotografii cyfrowej lub na 
obrazie z wideorejestracji, wraz z określeniem adresu nieruchomości, oraz niezwłocznie zawiadomić 
Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach. 
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1.2.16. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego sprawdzenia zawartości pojemnika na 
segregowane odpady komunalne. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, aby badał zawartość 
całego pojemnika na odpady - do celów kontrolnych wystarczająca jest ocena dokonana podczas 
otwarcia pojemnika i opróżniania w trakcie załadunku. Zamawiający nie zezwala Wykonawcy na 
wysypywanie odpadów z pojemnika na powierzchnię terenu w celu dokonania kontroli. 
1.2.17. W ramach realizacji zadania w systemie „pojemnikowym” Wykonawca zobowiązany jest 
wyposażyć obsługiwany obszar łącznie w 224 specjalistycznych pojemników do selektywnej zbiórki 
odpadów. Wymagana pojemność pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, ich ilość, 
kolorystyka oraz typ określone zostały w Tabeli 2. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca na 
obsługiwanym obszarze, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, ustawił większą liczbę 
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów niż liczba określona w Tabeli 2., przy czym ustawienie 
przez Wykonawcę większej ilości pojemników do selektywnej zbiórki odpadów nie będzie wpływało 
na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 

Tabela 2. Wykaz wymaganych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Jaworzyna Śląska 

Typ pojemnika Pojemność pojemnika [l] Ilość [szt.] 
Pojemniki niebieskie na papier i makulaturę 

wyposażony w system jezdny czterokołowy, 
z pokrywą, np. typu MGB 

1100 66 

Pojemniki żółte na metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odzież i tekstylia 
wyposażony w system jezdny czterokołowy, 
z pokrywą, np. typu MGB 

1100 82 

Pojemniki zielone na szkło i opakowania ze szkła 
wyposażony w system jezdny czterokołowy, 
z pokrywą, np. typu MGB 

1100 38 

Pojemniki brązowe na bioodpady 
wyposażony w system jezdny czterokołowy, 
z pokrywą, np. typu MGB 

1100 38 

1.2.18. Zamawiający wymaga rozstawienia na terenie miasta Jaworzyna Śląska: 
 pojemników o pojemności 1100 l (np. typu MGB), wykonane z wytrzymałego, szczelnego, trwałego 
i odpornego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa sztucznego, dostosowane do opróżniania 
mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów, wyposażone w 
czterokołowy system jezdny oraz pokrywę (klapę) umożliwiającą zamknięcie pojemników, o trwałej i 
szczelnej konstrukcji umożliwiającej ustawienie pojemnika na podłożu utwardzonym lub 
nieutwardzonym i gwarantującej dużą wytrzymałość ścian bocznych oraz dna na obciążenia 
uzależnione od rodzaju gromadzonych odpadów; pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840, 
posiadać certyfikat CE oraz kolorystykę określoną przez Zamawiającego. 
1.2.19. Zarówno pojemniki oraz worki, służące do zbierania odpadów selektywnych, zapewniają 
zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji odpadów dla przyszłych 
procesów ich przetwarzania. 
1.2.20. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów muszą zostać ustawione najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania i w terminie 
najpóźniej do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia nieruchomości do obsługi. 
1.2.21. Miejsca ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, ich pojemność oraz typ 
zawiera Załącznik nr 2 do umowy. Dokładne miejsca ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki 
odpadów Zamawiający wskaże Wykonawcy po podpisaniu umowy, podczas wspólnej wizji w 
terenie. Zamawiający zastrzega, że w trakcie świadczenia usługi może wskazać Wykonawcy inne 
miejsca ustawienia pojemników i w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie do ich 
przestawienia nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia, bez dodatkowego 
wynagrodzenia. 
1.2.22. Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów muszą posiadać oznaczenia w formie 
pisemniej w języku polskim i graficznej określające: 
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 nazwę i/lub logo firmy odbierającej odpady, 
 dane kontaktowe Wykonawcy ze szczególnym uwzględnieniem numeru telefonu kontktowego, 
 rodzaj frakcji odpadów, które należy w nich umieszczać, tj. PAPIER, METALE I TWORZYWA 
SZTUCZNE, SZKŁO, BIO, 
 informację o odpadach jakich bezwzględnie nie należy umieszczać. 
1.2.23. Wykonawca w czasie odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem zobowiązany jest 
odbierać wszystkie odpady zgromadzone w pojemnikach do selektywnej zbiórki oraz wszystkie 
odpady pozostawione obok pojemników w szczególności papier i tekturę spakowaną w bele, pudła, 
wiązanki, a także odpady, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania, wywiane 
lub wyrzucone przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów wandalizmu) oraz skutecznie uprzątnąć 
teren wokół pojemników ze wszystkich zanieczyszczeń. 
1.2.24. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia czystości oraz odpowiedniego stanu 
higieniczno-sanitarnego i technicznego pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Pojemniki 
muszą być poddawane systematycznemu myciu na zewnątrz (przynajmniej raz na kwartał i mycie na 
zlecenie Zamawiającego) oraz co najmniej dwukrotnemu w ciągu roku myciu wnętrz i dezynfekcji (w 
miesiącach: kwiecień i październik). W przypadku trwałego uszkodzenia pojemników Wykonawca 
zobowiązany jest do ustawienia nowych pojemników, aby przez cały okres świadczenia usługi 
zapewnione było funkcjonowanie co najmniej takiej liczby pojemników, jaka została podana w 
Tabeli 2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenie 
pojemników, a także za szkody wyrządzone w mieniu osób trzecich, a związane z eksploatacją 
pojemników. 
1.2.25. Częstotliwość odbierania odpadów zebranych w ramach selektywnej zbiórki odpadów określa 
się na: 
1) dla papieru i makulatury: 

a) Miasto system indywidualny (workowy) – raz na cztery tygodnie 

    Wieś  system indywidualny (workowy) – raz na cztery tygodnie 

b) Miasto system zbiorowy (pojemnikowy) –  raz na dwa tygodnie (nie dopuszczając do 
przepełnienia  pojemników) 
2) dla metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, odzieży i tekstyliów: 

a) Miasto system indywidualny (workowy) – raz na dwa tygodnie 

   Wieś  system indywidualny (workowy) – raz na dwa tygodnie 
b) Miasto system zbiorowy (pojemnikowy) – raz na tydzień (nie dopuszczając do przepełnienia  
pojemników) 
3) dla opakowań ze szkła: 

a) Miasto system indywidualny (workowy) – raz na cztery tygodnie 

    Wieś  system indywidualny (workowy) – raz na cztery tygodnie 
b) Miasto system zbiorowy (pojemnikowy) – raz na dwa tygodnie (nie dopuszczając do przepełnienia  
pojemników) 
4) dla bioodpadów: 
a) Miasto system indywidualny (workowy) – raz na tydzień 
    Wieś  system (workowy) – raz na dwa tygodnie, a w okresie od kwietnia do października raz na 
tydzień 
b) Miasto system zbiorowy (pojemnikowy) –  raz na tydzień. 
1.2.26. Odbioru odpadów zbieranych selektywnie oraz ich transportu należy dokonywać w taki 
sposób, aby nie dopuścić do zmieszania tych odpadów, tj. nie doprowadzić do zmieszania 
poszczególnych frakcji zbieranych selektywnie, jak i nie doprowadzić do zmieszania odpadów 
zbieranych selektywnie z odpadami niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi. 
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1.2.27. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów selektywnie zbieranych w taki 
sposób, aby każdorazowo pojemnik umieścić na podnośniku specjalistycznego pojazdu, bez względu 
na ilość znajdujących się w nim odpadów. 
1.2.28. Wykonawca winien niezwłocznie informować Zamawiającego o wszystkich 
wydarzeniach istotnych ze względu na świadczoną usługę, a w szczególności o: 
 wszelkich nieprawidłowościach związanych z eksploatacją i lokalizacją pojemników na odpady 
zbierane selektywnie oraz sposobem segregacji odpadów przez użytkowników, 
 niemożności odebrania z nieruchomości odpadów komunalnych segregowanych ze względu na 
brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą, 
 niemożności wyposażenia nieruchomości w worki przeznaczone do selektywnej zbiórki 
odpadów ze względu na brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą, 
 w sytuacji zastawienia dojazdu do pojemników, Wykonawca zobowiązany jest do 
poinformowania o zaistniałej sytuacji odpowiednich pracowników Urzędu Miejskiego w Jaworyznie 
Ślaskiej . 
1.2.29. Odpady komunalne segregowane Wykonawca zobowiązany jest przekazać do instalacji 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa 
w rozdziale 2 ustawy o odpadach. 
1.2.30. Zamawiający przewiduje, że w ramach świadczonej usługi (24 m-ce) Wykonawca dokona 
odbioru i zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w łącznej ilości 3312,00 
Mg (selektywna – 1287,00 Mg. + bioodpady – 1358,00 Mg, w tym z PSZOK 667,00 Mg). 
1.2.31. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania comiesięcznego raportu o sposobie 
zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, który zawierać będzie: 
 informację o rodzaju i ilości (masie) odebranych odpadów selektywnie zebranych w systemie 
„workowym”, 
 informację o rodzaju i ilości (masie) odebranych odpadów selektywnie zebranych w systemie 
„pojemnikowym”, 
 informację o ilości (masie) odpadów poddanych poszczególnym sposobom ich 
zagospodarowania, 
 informację o miejscach zagospodarowania odpadów selektywnie zebranych. 

1.3. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych, a w szczególności mebli, zużytych opon, 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz ich zagospodarowanie 

1.3.1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na obsługiwanym obszarze zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych, a w szczególności mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego w systemie tzw. „wystawki”, tj. odebrania odpadów sprzed 
nieruchomości (zabudowa jednorodzinna) lub z miejsc, w których ustawione są pojemniki do 
zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (zabudowa wielolokalowa 
i nieruchomości niezamieszkałe). 

1.3.2. W ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych Wykonawca zobowiązany jest odbierać 
również stolarkę okienną i drzwiową, urządzenia sanitarne itp. zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
nie obejmuje gruzu. 

1.3.3. Zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
oraz zużyte opony Wykonawca zobowiązany jest prowadzić trzy raz w roku, w terminach 
wyznaczonych w harmonogramie. 

1.3.4. Wykonawca winien niezwłocznie informować Zamawiającego o stwierdzonych w czasie 
zbiórki nieprawidłowościach, w tym w szczególności o niemożności odebrania z nieruchomości 
odpadów komunalnych wielkogabarytowych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. ze 
względu na brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą, zastawienie dojazdu do 
nieruchomości). 
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1.3.5. Odpady wielkogabarytowe, w tym meble, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny Wykonawca zobowiązany jest przekazać do instalacji odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie o odpadach oraz 
ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym. 
1.3.6. Zamawiający przewiduje, że w ramach świadczonej usługi (24 m-ce) Wykonawca dokona 
odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych, w tym mebli, zużytych opon, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego w łącznej ilości 384,00 Mg. 
1.3.7. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania comiesięcznego raportu o sposobie 
zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych, w tym mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, który zawierać będzie: 
 informację o ilości (masie) odebranych odpadów wielkogabarytowych, w tym mebli, 
 informację o ilości (masie) odebranych zużytych opon, 
 informację o ilości (masie) odebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
 informację o miejscach i sposobie zagospodarowania poszczególnych rodzajów. 

1.4. Organizacja odbioru odpadów segregowanych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. 

1.4.1. W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się zorganizować odbiór oraz zagospodarowanie 
odebranych  odpadów wielkogabarytowych, mebli (20 03 07), zużytych opon (16 01 03), zużytych 
baterii i akumulatorów (20 01 34), odpadów budowlanych i rozbiórkowych (17 01 01, 17 01 02, 17 
01 03, 17 01 06*, 17 02 02), bioodpadów (02 01 03, 20 01 08, 20 02 01), zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (20 01 36, 20 01 23*, 20 01 36), przeterminowanych leków (20 01 
31, 20 01 32), chemikaliów (w tym opakowania po chemikaliach) (16 05 09), odpadów 
niebezpiecznych (15 01 10*), papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań ze szkła, 
opakowań wielomateriałowych (15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 
20 01 39), odpadów odzieży i tekstyliów (20 01 10, 20 01 11), odpadów niekwalifikujących się do 
odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w 
szczególności igieł i strzykawek, gromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych zlokalizowanego na terenie ZUK  w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Świdnickiej 9.  

1.4.2. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, w ciągu trzech dni roboczych od daty rozpoczęcia świadczenia usługi będącej 
przedmiotem niniejszego postępowania, w kontenery: 
a) odpady budowlane i rozbiórkowe – KP 7 
b) meble i inne odpady wielkogabarytowe – KP 35 
c) zużyte opony – KP 7 
d) chemikalia – KP 7 
e) bioodpady – KP 7 
f) papier i tektura – KP 35 
g) tworzywa sztuczne – KP 35 
h) szkło i opakowania ze szkła – KP 5. 

1.4.3. Częstotliwość odbioru kontenerów określa się na dwa razy w tygodniu, po uprzednim 
telefonicznym uzgodnieniu.  

1.4.4. Częstotliwość odbioru pozostałych odpadów nie wymienionych w pkt 1.4.2 wg zgłoszenia 
przez obsługę PSZOK. 

1.4.5. Zamawiający przewiduje, że w ramach świadczonej usługi (24 m-ce) Wykonawca dokona 
odbioru i zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych z PSZOK w łącznej ilości 895 Mg 
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(selektywna – 71 Mg + zużyte opony – 24 Mg, gruz budowlany i rozbiórkowy – 502 Mg, bioodpady 
– 160 Mg, odpady wielkogabarytowe – 73 Mg, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów (w tym opakowania po chemikaliach), 
przeterminowanych leków, odpadów niebezpiecznych, odpadów odzieży i tekstyliów, odpadów 
niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek – w łącznej ilości ok. 65 Mg). 

Zapewnienie właścicielom nieruchomości, na ich rzecz, możliwości wynajmu, dzierżawy lub 
innej formy dysponowania pojemnikami do zbierania odpadów komunalnych 

1.4.1. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane) 
przez Wykonawcę nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia, gdyż obowiązek ten należy, 
zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o czystości i porządku, do właścicieli nieruchomości. Niemniej 
jednak Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w chwili podpisania umowy z Zamawiającym 
dysponował taką ilością pojemników na odpady niesegregowane, aby właściciele nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych, mieli możliwość ich wynajęcia, dzierżawy lub przyjęcia w innej 
formie dysponowania od Wykonawcy. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z właścicielem 
nieruchomości na przekazanie pojemników na odpady nie będzie podstawą do ponoszenia przez 
Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. 
1.4.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył właścicielom nieruchomości zamieszkałych 
i niezamieszkałych ofertę najmu, dzierżawy lub przyjęcia w innej formie pojemników i kontenerów 
na odpady w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy w szczególności poprzez: 
 pisemne powiadomienie zarządców i administratorów nieruchomości zamieszkałych 
wielorodzinnych oraz spółdzielni mieszkaniowych, wskazanych przez Zamawiającego; wykaz 
zarządców, administratorów i spółdzielni mieszkaniowych Zamawiający przekaże Wykonawcy do 3 
dni od daty podpisania umowy, 
 umieszczenie oferty na własnej stronie internetowej i eksponowanie jej przez cały okres 
świadczenia usługi. 
1.4.3. Oferta Wykonawcy powinna zawierać w szczególności możliwe formy przekazania 
pojemników na odpady dostosowanych do wymagań określonych w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Jaworzyna Śląska oraz ceny za przyjęcie w poszczególne 
formy użytkowania. 
1.4.4. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu w formie elektronicznej wykaz 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, którym przekaże lub przekazał w 
najem, dzierżawę lub inną formę dysponowania, pojemniki na odpady wraz z określeniem ich 
pojemności oraz wykaz właścicieli nieruchomości, którzy nie skorzystali z oferty Wykonawcy; 
wykaz Wykonawca powinien przekazać do 7 dni od daty rozpoczęcia świadczenia usługi będącej 
przedmiotem niniejszego postępowania oraz aktualizować na każde żądanie Zamawiającego. 

1.5. Zapewnienie właścicielom nieruchomości, na ich rzecz, możliwości świadczenia usługi 
mycia, dezynfekcji oraz dezynsekcji i napraw technicznych pojemników na niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne 

1.5.1. Obowiązek utrzymania pojemników na odpady przez Wykonawcę nie jest przedmiotem 
niniejszego zamówienia, gdyż obowiązek ten należy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o czystości i 
porządku w gminach do właścicieli nieruchomości. Niemniej jednak Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca dysponował możliwościami technicznymi w zakresie mycia, dezynfekcji oraz 
dezynsekcji i napraw technicznych pojemników na odpady, aby właściciele nieruchomości mieli 
możliwość zamówienia takiej usługi u Wykonawcy. 
1.5.2. Mycie, dezynfekcja i dezynsekcja pojemników na odpady musi odbywać się w warunkach 
spełniających wymagania z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej. Mycie, dezynfekcja i 
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dezynsekcja pojemników na odpady może odbywać się w miejscu odbierania odpadów wyłącznie 
pod warunkiem użycia przez Wykonawcę specjalistycznego sprzętu, tj. samochodu do mycia 
pojemników o szczelnej konstrukcji, zapewniającego odbiór wody z mycia. 
1.5.3. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z właścicielem nieruchomości na świadczenie usług z 
zakresu mycia, dezynfekcji oraz dezynsekcji i napraw technicznych pojemników na odpady nie 
będzie podstawą do ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. 

1.6. Opracowanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych oraz skuteczna 
dystrybucja do właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 

1.6.1. W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu 
odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, tj.: 
 niesegregowanych (zmieszanych) odpadów, 
 odpadów selektywnie zbieranych w systemie „workowym”, 
 odpadów selektywnie zbieranych w systemie „pojemnikowym”, 
 odpadów wielkogabarytowych, a w szczególności mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. 
1.6.2. Harmonogram Wykonawca zobowiązany jest opracować w oparciu o wskazane w Tabeli 3 
częstotliwości odbierania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, rodzaj i charakter 
zabudowy oraz system selektywnej zbiórki odpadów. Ponadto Wykonawca niezależnie od 
wskazanych częstotliwości odbierania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych 
zobowiązany jest uwzględnić w harmonogramie dodatkowe odbiory odpadów komunalnych, 
wszystkich frakcji, w dniach poprzedzających Święta Bożego Narodzenia (tj. 24.12.2021-2022) oraz 
Święta Wielkanocne (tj. 03.04.2021 r. oraz 16.04.2022 r.), a także w pierwszym dniu nie będącym 
dniem wolnym od pracy po tych świętach. 

Tabela 3. Częstotliwości odbierania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych 

 MIASTO WIOSKI 
niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
1 raz na tydzień 1 raz na dwa tygodnie 

plastik 
system „workowy” 

1 raz na dwa tygodnie 1 raz na dwa tygodnie 

plastik 
system „pojemnikowy” 

1 raz na tydzień ------- 

papier i makulatura 
system „workowy” 

1 raz na cztery tygodnie 1 raz na cztery tygodnie 

papier i makulatura 
system „pojemnikowy” 

1 raz na dwa tygodnie ------ 

szkło 
system „workowy” 

1 raz na cztery tygodnie 1 raz na cztery tygodnie 

szkło 
system „pojemnikowy” 

1 raz na dwa tygodnie ------- 

bioodpady 
system „workowy” 

1 raz na tydzień 

1 raz na dwa tygodnie, a w 
okresie od kwietnia do 

października raz na 
tydzień 

bioodpady 
system „pojemnikowy’ 

1 raz na tydzień --------- 

odpady wielkogabarytowe meble, 
zużyte opony, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny 

3 razy w roku 3 razy w roku 

1.6.3. Harmonogram na 2021 - 2022  Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym w 
taki sposób, aby co najmniej na 3 dni przez rozpoczęciem świadczenia usługi będącej przedmiotem 
niniejszego zamówienia został on ostatecznie zaakceptowany przez obydwie strony zamówienia. W 
celu uzgodnienia harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest przekazać projekt harmonogramu w 
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wersji elektronicznej w formacie PDF, natomiast Zamawiający w ciągu 2 dni od jego otrzymania 
dokona akceptacji lub wniesie uwagi do harmonogramu. Uwagi Zamawiającego Wykonawca 
wprowadzi do harmonogramu w terminie 1 dnia oraz przedstawi go do ponownej akceptacji. 
1.6.4. Wykonawca opracowując ww. harmonogram musi uwzględnić rodzaj zabudowy oraz 
wymaganą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w taki sposób, aby nie doszło do 
przepełnienia pojemników na odpady, szczególnie w dniach świątecznych oraz w dniach ustawowo 
wolnych od pracy. 
1.6.5. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w trakcie świadczenia usługi, w uzasadnionych 
sytuacjach, dokonywał zmian w ww. harmonogramie, przy czym wszystkie zmiany muszą wcześniej 
zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. 
1.6.6. Wykonawca zobowiązany jest umieścić harmonogram na własnej stronie internetowej 
i eksponować go przez cały okres świadczenia usługi, a także informować niezwłocznie na własnej 
stronie internetowej o zmianach w harmonogramie. 
1.6.7. Wykonawca zobowiązany jest do wydrukowania zaakceptowanego harmonogramu przez 
Zamawiającego oraz rozdystrybuowanie go w sposób skuteczny do właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych ze szczególnym uwzględnieniem zabudowy jednorodzinnej oraz 
nieruchomości niezamieszkałych w terminie do 30 grudnia 2020 r. oraz do 30 grudnia 2021 r.  

1.7. Usuwanie dzikich wysypisk odpadów z terenów działek będących we władaniu 
Zamawiającego 

1.7.1. Zamawiający przewiduje, że w skład odpadów nielegalnie składowanych w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych będą wchodziły odpady budowlane (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 06, 17 
01 07, 17 01 80), opony (16 01 03), odpady biodegradowalne (20 02 01), odpady o kodzie 20 03 01 
(niesegregowane odpady komunalne), sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 01 35*, 20 01 36, odpady 
wielkogabarytowe 20 03 07 oraz 20 03 99 (odpady komunalne nie wymienione w innych 
podgrupach). 
1.7.2. W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany jest do usuwania dzikich wysypisk 
odpadów z terenu działek będących we władaniu Zamawiającego na jego zlecenie w postaci 
mailowej ze wskazaniem miejsca lokalizacji gromadzenia odpadów w terminie do 3 dni od daty 
zgłoszenia. 
1.7.3. Do zadań Wykonawcy będzie należało usunięcie dzikiego wysypiska oraz transport 
i zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami postępowania z 
odpadami. 
1.7.4. Zamawiający przewiduje, że w ramach świadczonej usługi Wykonawca dokona odbioru 
i zagospodarowania odpadów gruzu, opon, bioodpadów, odpadów wielkogabarytowych, sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz odpadów o kodzie 20 03 01 (niesegregowane odpady komunalne) 
oraz 20 03 99 (odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach) w łącznej ilości nie 
przekraczającej 200,00 Mg odpadów. 
1.7.5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania comiesięcznego raportu o sposobie 
zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych, który zawierać będzie: 
 informację o rodzaju i ilości (masie) odebranych odpadów komunalnych zebranych, 
 informację o ilości (masie) odpadów poddanych poszczególnym sposobom ich zagospodarowania, 
 informację o miejscach zagospodarowania odpadów zebranych. 

1.8. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia 

1.8.1. W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia 
ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. 
1.8.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazywał Zamawiającemu raporty miesięczne w 
terminie do 7 dni od zakończenia danego miesiąca zawierające informacje związane z zakresem 
świadczonej usługi, a w szczególności: 
 wynikające z pkt 1.1.10. niniejszego rozdziału, 
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 wynikające z pkt 1.2.31. niniejszego rozdziału, 
 wynikające z pkt 1.3.7. niniejszego rozdziału, 
 wynikające z pkt. 1.8.5. niniejszego rozdziału, 
 inne informacje istotne ze względu na zapisy niniejszej SIWZ. 
1.8.3. Ww. raporty Wykonawca zobowiązany jest sporządzać i przekazywać Zamawiającemu 
zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. 

1.9. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu prawidłowego gospodarowania odpadami 
komunalnymi we wszystkich placówkach oświatowych (przedszkola oraz szkoły podstawowe): 

1.9.1. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nie jest obligatoryjne - stanowi kryterium oceny ofert z 
wagą 40%. 
1.9.2. Wykonawca, który złoży oświadczenie o przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych zobowiązany 
jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu oraz scenariusza zajęć nie 
później niż w dniu podpisania umowy. 
1.9.3. W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzenia zajęć 
edukacyjnych w  placówkach oświatowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska. 
1.9.4. Zamawiający przewiduje, że ilość placówek, w których należy zorganizować i przeprowadzić 
zajęcia edukacyjne to 4. 
1.9.5. Zajęcia powinny być przeprowadzone w placówce, nie powinny trwać krócej niż 40 minut, 
powinny być przygotowane odpowiednio dla grupy wiekowej, w której będą organizowane. 
1.9.6. W każdej placówce w ciągu roku Wykonawca przeprowadzi minimalną liczbę zajęć 
uzależnioną od liczby uczniów danej placówki. W przypadku przedszkola - 4 zajęcia, szkół 
podstawowych - 4 zajęcia, w ciągu roku kalendarzowego. 

VI. WYMAGANIA DODATKOWE DOTYCZĄCE SPOSOBU ŚWIADCZENIA USŁUGI 

1. Pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia muszą być trwale 
i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą lub logo firmy oraz danymi adresowymi 
i numerem telefonu. Dodatkowo pojazdy przeznaczone do odbierania odpadów zbieranych 
selektywnie muszą posiadać oznaczenie: SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW 
z wyszczególnieniem, którą frakcję odpadów w danym momencie odbiera auto - SELEKTYWNA 
ZBIÓRKA ODPADÓW „METAL I TWORZYWA SZTUCZNE”, SELEKTYWNA ZBIÓRKA 
ODPADÓW „PAPIER”, SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW „SZKŁO”, SELEKTYWNA 
ZBIÓRKA ODPADÓW „BIO”. 
2. Pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia muszą być wyposażone 
na koszt Wykonawcy w system: 
 wideo rejestracji obrazu z możliwością przekazu na żywo, 
 monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe 
zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu i miejscach postojów, 
 czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów. 
3. Wymagania, o których mowa powyżej muszą być spełnione najpóźniej na dzień podpisania 
umowy. 
4. Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany będzie złożyć Zamawiającemu pisemne 
oświadczenie, że wszystkie pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia są 
wyposażone w sprawny system: 
 wideo rejestracji obrazu z możliwością przekazu na żywo, 
  monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe 
zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu i miejscach postojów, 
 czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów. 
5. Obraz z wideo rejestracji powinien być rejestrowany w rozdzielczości umożliwiającej 
swobodny odczyt zapisanego materiału. Wideo rejestracja musi być tak skonfigurowana, aby 
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z nagranego materiału można było ustalić w szczególności trasę przejazdu samochodów służących do 
odbioru odpadów i miejsca ich zagospodarowania. W przypadku ich wystąpienia, zarejestrowane 
powinny być także stwierdzone przez obsługę nieprawidłowości w postępowaniu z odpadami na 
nieruchomości, brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych. 
6. Dane z wideo rejestracji należy archiwizować przez cały okres świadczenia usługi. 
7. Podgląd na żywo powinien mieć zarówno Wykonawca jak i Zamawiający. Niezbędne jest 
udostępnienie podglądu na żywo Zamawiającemu, np. poprzez udostępnienie haseł do serwera, na 
który przekazywany będzie obraz z samochodów. W takiej sytuacji koszty urządzeń umożliwiających 
podgląd przez Zamawiającego będzie ponosił Zamawiający. 
8. Pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia w dniu rozpoczęcia 
świadczenia usługi nie mogą być starsze niż 15 lat oraz muszą spełniać wymagane normy emisji 
spalin. 
9. Wymagane jest, aby teren bazy magazynowo - transportowej był zabezpieczony w sposób 
uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym oraz wyposażony w urządzenia lub systemy 
zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu 
bazy magazynowo - transportowej zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 20 
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 t.j. z późn. zm.). 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin rozpoczęcia świadczenia usługi: 01 styczeń 2021 r. 
2. Termin zakończenia świadczenia usługi 31 grudzień 2022 r. 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu, 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 
 posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Jaworzyny 
Śląskiej, o którym mowa w art. 9b ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 2010 t.j. z późn. zm.), co najmniej w zakresie odpadów o kodach: 15 01 01, 15 01 
02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 
06, 17 01 07, 17 01 80, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 
39, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07, 20 03 99, 20 01 31, 20 01 32. 
 posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 
gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu na 
miejsce prowadzonej działalności, o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (przynajmniej wpis uzyskany na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3b oraz art. 50 ust. 1 pkt 5b), 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 
 posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł 
(słownie: pięćset tysięcy złotych), 
 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset 
tysięcy złotych), 
c) zdolności technicznej i zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 
 dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: 
 minimum 1 osobą nadzoru posiadającą co najmniej wykształcenie średnie oraz minimum 
trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z organizacją i logistyką odbioru 
odpadów komunalnych z nieruchomości (zarządzanie transportem) oraz nadzorowaniem jakości 
wykonywanych prac, 
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 minimum 5 osobami, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia (tj. w 
szczególności operatorzy sprzętu, kierowcy, ładowacze, obsługa klienta), 
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub 
wykonuje usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), 
segregowanych i wielkogabarytowych do miejsca ich zagospodarowania w łącznej ilości co najmniej 
4 000 Mg/rok, w tym w ramach jednego zamówienia w ilości nie mniejszej niż 2 000 Mg/rok. 
 dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj.: 
 samochodem specjalistycznym bezpylnym (śmieciarka) dostosowanym do odbioru odpadów 
niesegregowanych (zmieszanych) zbieranych w pojemnikach 60 l - 1 100 l, zabezpieczonym przed 
wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia 
odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania - minimum 2 szt., 
 samochodem z dźwigiem hakowym lub bramowym do odbioru odpadów niesegregowanych 
(zmieszanych) zbieranych w kontenerach typu KP7, zabezpieczonym przed wysypywaniem i 
rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które 
zostały wysypane z kontenerów w trakcie ich opróżniania - minimum 1 szt., 
 samochodem specjalistycznym bezpylnym (śmieciarka) dostosowanym do odbioru odpadów 
zbieranych selektywnie (papier, plastik, szkło, bioodpady) w pojemnikach 60 l - 1100 l, 
zabezpieczonym przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do 
ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania - 
minimum 1 szt., 
 samochodem ciężarowym o ładowności minimalnej 3,5 Mg do odbioru odpadów 
wielkogabarytowych lub odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych zbieranych 
w workach plastikowych w tym odpadów zielonych, zabezpieczonym przed wysypywaniem i 
rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które 
zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania - minimum 1 szt., 
 sprawnymi technicznie i o estetycznym wyglądzie pojemnikami do gromadzenia odpadów 
segregowanych wykonanymi z tworzyw sztucznych, których typ, kolorystykę, pojemność oraz ilość 
wyszczególniono w Tabeli 2., 
 bazą magazynowo - transportowo na terenie miasta Jaworzyny Śląskiej lub w odległości 
maksymalnej 60 km od granicy miasta, na której znajdują się: 
 pomieszczenie/a administracyjno-socjalne dla pracowników, 
 zaplecze biurowe dla pracownika/ów odpowiedzialnego za prowadzenie dokumentacji 
związanej z przedmiotem zamówienia, wyposażone w szczególności w sieć telekomunikacyjną i 
Internet, 
 miejsca przeznaczone do parkowania minimum 6 pojazdów do odbierania odpadów 
komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 
 miejsca do magazynowania selektywnie zbieranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, 
zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem 
czynników atmosferycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 legalizowana samochodowa waga najazdowa - w przypadku gdy na terenie bazy następuje 
magazynowanie odpadów, 
 punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów 
i pojemników na odpady, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami - o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty 
zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo transportowej. 
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 

położonych w Gminie Jaworzyna Śląska” 

Strona 21 z 69 

w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 

IX. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy PZP: 
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia, 
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 
lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 19) lub art. 46 
lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), 
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
- Kodeks karny, 
c) skarbowe, 
d) 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. z 2012 r. poz. 769), 
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 
pkt 2, 
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne chyba, że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności, 
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 
udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych dokumentów, 
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, 
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, 
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu, 
9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w 
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 
10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358 t.j.), 
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne, 
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12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 t.j.), złożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie treści art. 24 ust. 5 ustawy 
PZP. 
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 
ustawy PZP może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie 
stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 
wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 3. 
5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 
a) nie podlega wykluczeniu, 
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 (w formie jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego 
w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 
dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”), Wykonawca 
zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XIII SIWZ. 
3. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z dostępnych 
narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu 
elektronicznego. 
4. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca wypełnia tylko sekcję , 
wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ. 
5. Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ, znajdują się 
także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie Urzędu, w 
Repozytorium Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. 
6. Zamawiający zastrzega1, że w Części III Sekcja C jednolitego dokumentu „Podstawy związane 
z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi” w podsekcji „Czy 
wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa 
socjalnego i prawa pracy” Wykonawca składa oświadczenie w zakresie: 

 
1 na podstawie „Instrukcji Wypełniania Jednolitego Europejski Dokument Zamówienia (European Single Procurement 
Document ESPD)” dostępnej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl 
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 przestępstw przeciwko środowisku wymienionych w art. 181 - 188 Kodeksu karnego, 
 przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową z art. 218 - 221 Kodeksu 
karnego, 
 przestępstwa, 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. z 2012 r. poz. 769). 
7. W związku z tym, że Zamawiający nie stosuje przesłanek fakultatywnych, o których mowa w 
art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy PZP, Wykonawca składa oświadczenie w zakresie wyżej wymienionych 
przestępstw, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy PZP, w Części III Sekcja C jednolitego 
dokumentu „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami 
zawodowymi”. 
8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 
9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na 
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 
25 ust. 1 ustawy PZP. 
10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
11. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy PZP, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, 
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
12. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów: 
1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 
b) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, 
c) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a 
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
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powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
w postępowaniu (wzór Załącznik nr 3 do SIWZ), 
d) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w 
celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 
zasobami (wzór Załącznik nr 5 do SIWZ), 
e) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami (wzór Załącznik nr 4 do SIWZ), 
f) dokument potwierdzający posiadanie wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonej 
przez Burmistrza Jaworzyny Śląskiej, o którym mowa w art. 9b ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 t.j. z późn. zm.), co najmniej w zakresie odpadów 
o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03, 17 01 01, 
17 01 02, 17 01 03, 17 01 06, 17 01 07, 17 01 80, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 23*, 
20 01 35*, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07, 20 03 99, 20 01 31*, 
20 01 32, 20 01 31, 20 01 32. 
g) dokument potwierdzający posiadanie wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, 
produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka 
województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzonej działalności, o którym mowa w art. 49 
ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (przynajmniej wpis uzyskany na podstawie art. 50 
ust. 1 pkt 3b oraz art. 50 ust. 1 pkt 5b). 
2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 
i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - 
dokument potwierdzający dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności, 
c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 
13. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa 
powyżej budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 
podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 
14. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 12 pkt. 2) ppkt. a) składa informację 
z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument 
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. Dokument powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
15. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w  ust. 
12 pkt. 2) ppkt. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 
na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
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16. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 
wskazany w ust. 12 pkt. 2) ppkt. a), składa dokument, o którym mowa w ust. 14, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 
na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
17. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
18. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający posiada 
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 t.j. z późn. zm.). 

XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH 
PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ 
ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
PODWYKONAWCOM 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi 
Załącznik nr 2 do SIWZ). 
3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy PZP. 
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 
na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 

położonych w Gminie Jaworzyna Śląska” 

Strona 26 z 69 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 
1. 
7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 
zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące także tych 
podmiotów. 
8. Zgodnie z informacją zawartą w JEDZ, o ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na 
których polega Wykonawca, należy dołączyć - dla każdego z podmiotów, których to dotyczy - 
informacje wymagane w części IV JEDZ. W zakresie części IV jednolitego dokumentu wypełniona 
winna zostać tylko sekcja „α”. 
9. Oświadczenia podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny 
mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w 
treści art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Należy je przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XIII 
SIWZ. 
10. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest do przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdz. X ust. 12 pkt. 2) oraz 
właściwych dokumentów wskazanych w Rozdz. X ust. 12 pkt. 1) odpowiednio do udostępnianych 
zasobów. 
11. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, na 
etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
a) jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D jednolitego dokumentu, w tym, o ile jest to 
wiadome, podać firmy Podwykonawców, 
b) nie jest zobowiązany do przedstawienia dla każdego Podwykonawcy informacji wymaganych 
w części II Sekcja A i B oraz części III jednolitego dokumentu, 
c) jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć Podwykonawcom. 

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich 
nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek 
określony w Rozdz. VIII ust. 1 pkt 2 ppkt c tiret drugi nie podlega sumowaniu, co oznacza, że co 
najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną musi wykazać się wykonaniem lub 
wykonywaniem wymaganych usług. 
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia. 
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w Rozdz. 
X ust. 8 składa każdy z Wykonawców. 
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6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani 
na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w ust. 12 Rozdz. X 
SIWZ, przy czym: 
a) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. 1) składa odpowiednio 
Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach 
opisanych w Rozdz. VIII. 
b) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. 2) składa każdy z nich. 

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/jaworzyna Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest 
bezpłatne. 
2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności 
składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy. Za datę wpływu 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy. 
3. Instrukcja korzystania z Platformy: 
 w przypadku posiadania konta na Platformie - zgłoszenie do postępowania wymaga 
zalogowania Wykonawcy do Platformy; 
 w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie – należy w zakładce 
„Postępowania”, „Lista postępowań otwartych” wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z 
polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przejść do Formularza rejestracyjnego.  
4. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 
 dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES, 
 dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES. 
5. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: 
 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s, 
 komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 4GB RAM, Procesor 
Intel IV 4GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich 
nowsze wersje, 
 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, w najnowszej wersji, 
w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, 
 włączona obsługa JavaScript, 
 zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie „pdf”. 
6. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi 
przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, 
.kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Maksymalny rozmiar 
pojedynczego pliku to 50 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. 
7. Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych: 
 pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie 
jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez 
Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert, 
 oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu 
elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w 
kolumnie „Data przesłania”. 
8. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce 
„Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu 
polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie 
„Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 

położonych w Gminie Jaworzyna Śląska” 

Strona 28 z 69 

9. Ofertę i JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
10. Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdz. XI ust. 2 sporządza się w postaci elektronicznej 
i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
11. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), zwanym dalej 
„rozporządzeniem”, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji 
których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub 
w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, 
które każdego z nich dotyczą. 
13. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, 
następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 
15. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 
na język polski. 
16. Ofertę, JEDZ, zobowiązanie, o którym mowa w Rozdz. XI ust. 2, dokumenty i oświadczenia 
należy wczytać jako załączniki na Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy. 

XIV. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Zamawiający prosi o 
przekazywanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień. 
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni 
przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa w ust. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w ust. 2. 
5. Treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże 
Wykonawcom za pośrednictwem Platformy. 
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień 
lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego oświadczenia Zamawiającego. 
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert i zamieści informację na Platformie. 
9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 
4a ustawy PZP oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a 
ustawy PZP. 
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10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 
11. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
a) w kwestiach formalnych – Marek Mazur 
b) w kwestiach przedmiotu zamówienia – Katarzyna Grzelik. 
12. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek 
inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się 
z Wykonawcami - niż wskazany w SIWZ. 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie 
złotych: dwadzieścia tysięcy złotych). 
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku 
formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, w zależności od wyboru Wykonawcy. 
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale 
w postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał 
wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających jego 
dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta. 
Powołując się na zapis art. 53 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 
26 lutego 2014 r. Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w oryginale w formie papierowej, 
na adres Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (decyduje data i godzina 
wpływu), jeżeli Wykonawca nie dysponuje wersją elektroniczną. Należy jednak zaznaczyć, że 
stosowanie innych środków komunikacji jest ograniczone tylko do tych części oferty, dla 
których droga elektroniczna nie jest wymagana (dot. tylko wadium). 
4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby 
gwarancja lub poręczenie obejmowały: 
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta 
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 
b) kwotę gwarancji, 
c) termin ważności gwarancji, 
d) odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, 
określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 
e) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz 
Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 
5. Wierzytelność z tytułu gwarancji/poręczenia nie może być przedmiotem przelewu na rzecz 
osoby trzeciej. 
6. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką 
samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium 
wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć 
się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z 
prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 
7. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto: SANTANDER Bank Polska 
S.A. nr 73 1090 2369 0000 0001 4420 1721, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr 
IGK.271.3.2020 na zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w Gminie Jaworzyna Śląska”. 
8. Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający 
zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. Skuteczne wniesienie wadium w 
pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, 
o którym mowa w ust. 7, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny 
wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 
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9. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z systemu umożliwiającego dokonywanie 
natychmiastowych przelewów między kontami w różnych bankach, Wykonawca zobowiązany jest 
tak opisać tytuł przelewu aby wynikało z niego kto wpłaca wadium i jakiego przetargu dotyczy 
wpłata. 
10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy 
PZP. 
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a 
i 5 ustawy PZP. 

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 
3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 
wadium. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po 
wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4. Oferta musi być zabezpieczona wadium. 
5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta - wzór” zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 1 do SIWZ. 
6. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy: 
a) JEDZ, 
b) JEDZ podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagany 
postanowieniami Rozdz. XI SIWZ w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych 
podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
c) zobowiązania wymagane postanowieniami Rozdz. XI SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca 
polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, 
d) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 
przedmiotowe pełnomocnictwo - pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 
pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, 
e) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał w postaci dokumentu 
elektronicznego) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z 
ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy 
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o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne2, a Wykonawca wskazał to 
wraz ze złożeniem oferty, 
f) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, 
z uwzględnieniem postanowień Rozdz. XV SIWZ. 
7. Oferta oraz JEDZ powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy 
określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej 
Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
w formie formularzy SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz 
opisu kolumn i wierszy. 
9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 
10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy PZP, nie ujawnia się informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący 
wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne 
wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 
11. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji3, które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny 
być załączone na Platformie w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 
12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca za pośrednictwem Platformy może 
wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Wykonawca za pośrednictwem Platformy 
może samodzielnie usunąć wczytaną przez siebie Ofertę (załącznik/załączniki). 
13. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty (załączników). 

XVIII. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1. Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 16.12.2020 r. do 
godz. 09:00. 
2. Wykonawca składa ofertę na Platformie w następujący sposób: 
a) w zakładce „Załączniki” dodaje załączniki określone w ust. 5 i 6 Rozdz. XVII SIWZ podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez polecenie „Dodaj załącznik”, wybranie 
docelowego pliku, który ma zostać wczytany oraz opisanie nazwy identyfikującej załącznik. 
W przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w treści dokumentu, Wykonawca zaznacza 
polecenie „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wczytanie załącznika następuje 
poprzez polecenie „Zapisz”, 
b) potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty (dodania załącznika) jest automatyczne 
wygenerowanie komunikatu systemowego o treści „Plik został wczytany” po każdej prawidłowo 
wykonanej operacji (wczytania załącznika), 
c) o terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie 
Zamawiającego. 
3. Po upływie terminu określonego w ust. 1 złożenie oferty na Platformie nie będzie możliwe. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2020 r. o godz. 10:00 za pośrednictwem Platformy, 
publicznie w pokoju nr 9  Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Powstańców 3. 
5. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. 

 
2 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. – o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 700 t.j. z późn. zm.) 
3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. – o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 t.j. z późn. zm.) 
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6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach. 

XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Ceną oferty jest wartość brutto całego przedmiotu zamówienia, podana w „Formularzu oferty”. 
2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do drugiego miejsca 
po przecinku. 
3. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, wynikające z niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie działania 
konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, o których mowa w Rozdz. IV i V SIWZ, w tym 
zarówno działania wynikające wprost z niniejszej SIWZ, jak również inne działania, których 
wykonanie jest niezbędne dla należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania 
przedmiotu zamówienia. 
4. Ceną ofertową należy objąć również koszty organizacji, oznakowania oraz inne nakłady 
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
5. Wpływy uzyskane z tytułu sprzedaży surowców wtórnych, pozyskanych w ramach selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych, stanowić będą zysk Wykonawcy, w związku z czym Wykonawca jest 
zobowiązany do uwzględnienia w kosztach wykonania usługi ww. wpływów. 
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obliczając cenę oferty podał w formularzu oferty 
również ceny za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg poszczególnych rodzajów odpadów, wg 
poniższego wzoru: 

CO = (CON x 4938,00 Mg) + (COS x 1287,00 Mg) + (COW x 384,00 Mg) + (COB x 1358,00 Mg)+ 
(CODW x 200,00 Mg)+(COG x 1012,00 Mg) 

gdzie: 

CO - cena ofertowa 

CON - cena za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych niesegregowanych 
odebranych z nieruchomości  

COS - cena za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych segregowanych odebranych z 
nieruchomości  

COW - cena za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów wielkogabarytowych odebranych z 
nieruchomości  

COB - cena za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg bioodpadów odebranych z nieruchomości  

CODW - cena za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów pochodzących z likwidacji dzikich 
wysypisk śmieci. 

COG – cena za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów budowlanych oraz gruz rozbiórkowy 

7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki zgodnie z przepisami w art. 87 ust. 2 ustawy PZP. 
8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku 
Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty 
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi, 
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której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty 
podatku. 

XX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 
I SPOSOBU OCENY OFERT 

 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 
punktów w kryteriach: 
a) Kryterium nr 1 - oferowana cena brutto za całość zadania - 60%, 
b) Kryterium nr 2 - przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla wszystkich  placówek oświatowych 
w Gminie Jaworzyna Śląska (przedszkola i szkoły podstawowe) - 40% 
 
 Oferty będą oceniane w systemie punktowym w każdym kryterium. Punktacja przyznawana 
ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 Sposób przyznawania punktów dla Kryterium nr 1 będzie dokonywany według wzoru: 

Pc = (Cn/Cb) x 60 pkt 

gdzie: 
Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za całość zadania spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 
Cb - cena brutto za całość zadania oferty badanej 
 Sposób przyznawania punktów dla Kryterium nr 2 będzie dokonywany wg następującego 
schematu: 
a) Pd = 40 pkt - dla Wykonawcy, który oświadczy, że przeprowadzi  zajęcia edukacyjne z zakresu 
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi we wszystkich placówkach oświatowych na 
terenie Gminy Jaworzyna Śląska (szkoły podstawowe i przedszkola) zgodnie z wymaganiami 
określonymi w pkt. 1.10 Rozdz. V SIWZ, 
b) Pd = 0 pkt - dla Wykonawcy, który oświadczy, że nie przeprowadzi zajęć edukacyjnych. 
 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która uzyska największą sumę punktów 
w oparciu o przyjęte kryteria według wzoru: 

P = Pc + Pd  

gdzie: 
Pc - ilość punktów uzyskana w Kryterium nr 1 
Pd - ilość punktów uzyskana w Kryterium nr 2 
 
 Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 
cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 
wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
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 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, 
sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego 
okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości 
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania 
zamówienia. 
 Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu: 
a) umowę, jaką Wykonawca zawarł z podmiotem prowadzącym instalację przetwarzania odpadów 
komunalnych (lub prowadzącym instalację komunalną) na zagospodarowanie odpadów komunalnych 
niesegregowanych (zmieszanych), pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych 
do sortowania i odpadów zielonych odebranych z Gminy Jaworzyna Śląska w okresie świadczenia 
usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, 
b) numery rejestracyjne pojazdów, którymi będzie dokonywany odbiór odpadów komunalnych 
z Gminy Jaworzyna Śląska, 
c) wykaz podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia (jeżeli 
dotyczy), 
d) dostarczyć wykaz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, wykonujących wskazane 
przez Zamawiającego czynności, o których mowa w ust. 9 Rozdz. III SIWZ - Załącznik nr 3 do 
Umowy, 
 Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu pisemne 
oświadczenie, że wszystkie pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia są 
wyposażone w sprawny system: 
 wideo rejestracji obrazu z możliwością przekazu na żywo, 
 monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe 
zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu i miejscach postojów, 
 czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów. 

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 3% ceny 
całkowitej brutto podanej w ofercie. 
 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 
299 t.j.). 
 Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 
ust. 2 ustawy PZP. 
 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego. 
 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
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 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 
 Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że 
bank/ubezpieczyciel/poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od 
pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, 
bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy 
wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 
 W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 
 Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 

XXIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE 
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA 
OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 6 do SIWZ w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 
2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
3. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega 
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę 
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 
4. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej, aneksem zaakceptowanym przez 
obie strony, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, a w szczególności: 
1) stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
2) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 
3) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności 
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych 
rozmiarach, 
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4) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym 
zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których 
Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że 
wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia powodowałoby dla 
Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i 
związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, 
5) wprowadzenia zmian w stosunku do SIWZ w zakresie wykonywania prac nie wykraczających 
poza zakres przedmiotu umowy, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji 
zamówienia. 

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale 
VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 
 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

XXV. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ARTYKUŁU 13 RODO 
W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY 
FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że: 
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Jaworzyna Śląska ul. Wolności 9 
58-140 Jaworzyna Śląska tel. 74 85 88 230 fax 74 85 88 253, w imieniu której działa Burmistrz 
Jaworzyny Śląskiej. 
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Jaworzyna Śląska jest Pan Patryk 
Hebrowski, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych poprzez email: hebrowski@wp.pl. 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „„Odbieranie 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 
położonych w Gminie Jaworzyna Śląska” nr sprawy IGK.271.3.2020 prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego, 
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 t.j. z późn. zm.), dalej „ustawa 
PZP”, 
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy PZP, 
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 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

 posiada Pani/Pan: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,4 
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,5 
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

XXVI. ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór oferty 
2. Załącznik nr 2 do SIWZ - Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy 
PZP 

3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług 
4. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz osób 
5. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz narzędzi 
6. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników 
5 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

 
 
 

Data/ podpis dyrektora wydziału/kierownika referatu 
odpowiedzialnego merytorycznie za przygotowanie 

zamówienia 

 
 
 
 
 

Data/za zgodność z UPZP stwierdził 

 
 
 
 
 

Zastępca Burmistrza Jaworzyny Śląskiej 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

WZÓR OFERTY 
DANE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW6 

1. Pełna nazwa:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kod . . . . . . . . . . .  miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

numer NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . .  numer REGON . . . . . . . . . . . . . . . . .   

2. Pełna nazwa:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kod . . . . . . . . . . .  miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

numer NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . .  numer REGON . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 
i niezamieszkałych położonych w Gminie Jaworzyna Śląska” 

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę, obliczoną zgodnie z opisem i warunkami 
realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w SIWZ: 

Cena ofertowa (CO) za całość zadania netto .............................................zł 

(słownie złotych ...............................................................................................................................................) 

Cena ofertowa (CO) za całość zadania brutto .............................................zł  

(słownie złotych .........................................................................................................) 

CO = [(CON x 4938,00 Mg) + (COS x 1287,00 Mg) + (COW x 384,00 Mg) + (COB x 1358,00 
Mg)+ (CODW x 200,00 Mg) + (COG x 1012,00 Mg)] 

gdzie: 
CO - cena ofertowa 
CON - cena za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych niesegregowanych 
odebranych z nieruchomości  
COS - cena za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych segregowanych 
odebranych z nieruchomości  
COW - cena za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów wielkogabarytowych odebranych z 
nieruchomości  
COB - cena za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg bioodpadów odebranych z nieruchomości  
CODW - cena za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów pochodzących z likwidacji dzikich 
wysypisk śmieci 
COG – cena za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów budowlanych oraz gruz rozbiórkowy)] 
 

 
6 w przypadku oferty wspólnej wypełnić zgodnie z liczbą członków oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika 
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CON 

cena za odbiór i 
zagospodarowanie 1 Mg 
odpadów komunalnych 

niesegregowanych  

………….. zł netto 8% VAT …………….. zł brutto 

COS 

cena za odbiór i 
zagospodarowanie 1 Mg 
odpadów komunalnych 

segregowanych 

………….. zł netto 8% VAT …………….. zł brutto 

COW 

cena za odbiór i 
zagospodarowanie 1 Mg 

odpadów 
wielkogabarytowych  

………….. zł netto 8% VAT …………….. zł brutto 

COB 
cena za odbiór i  

zagospodarowanie 1 Mg 
bioodpadów 

………….. zł netto 8% VAT …………….. zł brutto 

CODW 

cena za odbiór i 
zagospodarowanie 1 Mg 

odpadów pochodzących z 
likwidacji dzikich wysypisk 

śmieci 

………….. zł netto 8% VAT …………….. zł brutto 

COG 

Cena za odbiór i 
zagospodarowanie 1 Mg 

odpadów budowlanych oraz 
gruz rozbiórkowy 

………….. zł netto 8% VAT …………….. zł brutto 

2. OŚWIADCZAMY, że przeprowadzimy zajęcia edukacyjne dla wszystkich placówek 
oświatowych w Gminie Jaworzyna Śląska (przedszkola i szkoły podstawowe) - TAK/NIE7 

3. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie od 01 stycznia 2021 r. do 31 
grudnia 2022 r. 

4. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z wymogiem art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. 2020 r., poz. 1439), iż odebrane niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne oraz bioodpady będę przekazywać do poniższej/ych instalacji przetwarzania 
odpadów komunalnych (należy wskazać nazwę i adres): 

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

5. Potwierdzamy przyjęcie warunków umownych i warunków płatności zawartych w SIWZ i we 
wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ. 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

 
7 zakreślić odpowiednio 
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7. Potwierdzamy wniesienie wadium w wysokości 50 000,00 zł. 

8. Wniesione wadium (dotyczy Wykonawców wnoszących wadium w pieniądzu) prosimy zwrócić na: 

 rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium, 

 wskazany rachunek bankowy: .............................................................................................. 

(podać nazwę banku oraz nr konta) 

9. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do: 

 wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147. ustawy Prawo 
zamówień publicznych w wysokości 3% ceny ofertowej brutto. 

10. Oświadczamy, że złożona oferta: 

 nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług; 

 prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. 

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty podatku 

   
   

11. Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy PZP, że: 

 żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

 wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie 
mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania: 

Lp. Oznaczeniu rodzaju (nazwy) informacji 
Numery stron w ofercie 

od do 
    
    

Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów:8 …………………………………………………………..…. 
………………………………………………………………………………...………………………… 
………………………………………………………………………..……………………...………….. 
………………………………………………………………………..……………………...………….. 
………………………………………………………………………..……………………...………….. 
………………………………………………………………………..……………………...………….. 

12. Przystępując do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego składamy 
oświadczenia, że: zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi, w tym Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia wraz ze wzorem umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

13. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury 
przetargowej stanowiące integralną część SIWZ. 

 
8 w razie braku miejsca dołączyć odrębny dokument 
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14. Oferta złożona została na ........... kolejno ponumerowanych zapisanych stronach od strony 
numer ..... do strony numer ...... (łącznie z załącznikami). 

15. Oświadczamy, że czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1320 t.j.) będą wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

16. Oświadczam, że jestem/nie jestem9 małym/średnim10 przedsiębiorcą. 

17. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.11 

 

 

 

 
miejscowość, data 
 

 pieczęć i podpis upoważnionych 
przedstawicieli firmy 

 

 
9 niepotrzebne skreślić 
10 niepotrzebne skreślić 
11 w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 
oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 

położonych w Gminie Jaworzyna Śląska” 

Strona 42 z 69 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI 
WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW ZGODNIE Z ART. 22a USTAWY PZP 

Ja (My) niżej podpisany (ni) 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek 
zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.12) 

działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

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

(nazwa Podmiotu) 

oświadczam(my), że w przetargu nieograniczonym na: 

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 
i niezamieszkałych położonych w Gminie Jaworzyna Śląska” 

zobowiązuję (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby Wykonawcy: 

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

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

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

(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy) 

W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla 
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do moich zasobów podaję: 

 zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
12 właściwe zakreślić 
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 charakter stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą: 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 
przedstawicieli firmy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 
 
……………..…………… 
/pieczęć Wykonawcy/ 

WYKAZ USŁUG 

do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: 
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

i niezamieszkałych położonych w Gminie Jaworzyna Śląska” 

Lp. 

Przedmiot usługi/ 
Ilość i rodzaj odebranych 
odpadów komunalnych 

[Mg/rok] 

Wartość usługi 
brutto 

Podmiot, na 
rzecz którego 
usługa została 
wykonana lub 

jest 
wykonywana 

Data wykonania 
Oddane do 
dyspozycji 
przez inne 
podmioty13 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia14 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

Do wykazu załączam dowody określające, czy wskazane usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie.15 

 

 
miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli firmy 
 
 
 
UWAGA! Niniejszy dokument składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, 
na wezwanie Zamawiającego 

 
13 jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP należy wpisać 
TAK oraz załączyć do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów 
14 wpisać także w przypadku usług ciągłych nadal wykonywanych 
15 dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
 
……………..…………… 
/pieczęć Wykonawcy/ 

WYKAZ OSÓB 

do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: 
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

i niezamieszkałych położonych w Gminie Jaworzyna Śląska” 

Lp. Imię i nazwisko 

Zakres 
wykonywanych 

czynności w realizacji 
zamówienia 

(funkcja) 

Kwalifikacje 
zawodowe16 

Doświadczenie 
i wykształcenie17 

Informacja o 
podstawie do 
dysponowania 
wskazanymi 

osobami 
1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      

 

 
miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli firmy 
 
 
 
UWAGA! Niniejszy dokument składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, 
na wezwanie Zamawiającego 
 

 

 

 

 
16 dotyczy tylko osoby nadzoru 
17 dotyczy tylko osoby nadzoru 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
 
 
……………..…………… 
/pieczęć Wykonawcy/ 

WYKAZ NARZĘDZI 

do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: 
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

i niezamieszkałych położonych w Gminie Jaworzyna Śląska” 

Lp. Rodzaj potencjału technicznego Opis Ilość [szt.] 

Informacja o 
podstawie do 
dysponowania 

wskazanym 
potencjałem 

     

     

     

     

 

 
miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli firmy 
 
 
 
UWAGA! Niniejszy dokument składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, 
na wezwanie Zamawiającego 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

WZÓR UMOWY 

w dniu …………….. w Jaworzynie Śląskiej pomiędzy: 

Gminą Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska reprezentowaną przez: 
 Marka Zawiszę - Zastępcę Burmistrza Jaworzyny Śląskiej 
przy kontrasygnacie Anny Słoty Dudzic – Skarbnika Gminy 
NIP: 884-23-65-203 
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
……………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez: 
 ……………………………………………………………..…………………………………….. 
NIP: ……………………….  REGON: ……………………… 
zwanym dalej Wykonawcą 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 

1. Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z 
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z 
późn. zm.),Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pn. „Odbieranie i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 
położonych w Gminie Jaworzyna Śląska”. 

2. Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych musi być realizowana zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: 

 ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) zwaną 
dalej ustawą o odpadach oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, 
 ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1439) zwaną dalej ustawą o czystości i porządku oraz rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, 
 ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1895 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą o zużytym sprzęcie oraz rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, 
 Krajowym Planem Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2022, zwanym dalej KPGO 2022, 
 Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022, 
zwanym dalej WPGO 2016-2022, 
 Uchwałą nr XXIX/935/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. 
w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Dolnośląskiego 2016-2022 oraz uchwałami zmieniającymi, zwaną dalej uchwałą w sprawie 
wykonania WPGO 2016-2022, 
 Uchwałą nr XI/62/19 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 29 października 2019 r. w 
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworzyna Śląska z 
późniejszymi zmianami, 
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 Uchwałą nr XIX/14/20 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie 
usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3. Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości 
(zamieszkałych i niezamieszkałych) położonych w Gminie Jaworzyna Śląska obejmuje następujące 
rodzaje odpadów komunalnych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01), 
2) odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje papieru i makulatury, metali, 
tworzyw sztucznych, szkła i opakowań ze szkła, opakowań wielomateriałowych oraz odzieży 
i tekstyliów, bioodpadów (15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 
01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99,20 01 08, 20 02 01), 
3) odpady wielkogabarytowe, a w szczególności meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
oraz zużyte opony (15 01 03, 16 01 03, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36, 20 03 07, 20 03 99), 
4) przeterminowane leki i opakowania po lekach (20 01 31, 20 01 32) 

4. Wykonawca w ramach świadczenia usługi zobowiązany jest do odbierania i 
zagospodarowania wyłącznie odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel 
nieruchomości wystawił do odbioru odpady inne niż odpady komunalne lub zmieszał odpady 
komunalne z odpadami innymi niż komunalne, odbioru nie należy dokonywać. W takiej sytuacji 
Wykonawca zobowiązany jest udokumentować stwierdzone nieprawidłowości oraz powiadomić 
Zamawiającego. Jako odpady komunalne należy rozumieć, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy 
o odpadach, odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych 
z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych 
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów 
wytwarzanych w gospodarstwach domowych. 

5. Zamawiający szacuje, że w ramach świadczonej usługi, w okresie 24 miesięcy, z Gminy 
Jaworzyna Śląska zostanie odebranych i przekazanych do zagospodarowania łącznie 9180,00  Mg 
odpadów komunalnych. 

6. W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: 

1) odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz ich 
zagospodarowania w instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w szczególności  instalacji 
komunalnej, 
2) organizacji selektywnej zbiórki odpadów: papieru i makulatury, metali, tworzyw sztucznych, 
opakowań wielomateriałowych, odzieży i tekstyliów, szkła i opakowań ze szkła, odpadów 
ulegających biodegradacji oraz ich odbioru i zagospodarowania, przy czym bioodpady należy 
zagospodarowywać w instalacji przetwarzania odpadów, lub instalacji komunalnej, 
3) odbierania odpadów wielkogabarytowych, w szczególności mebli, zużytych opon, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz ich zagospodarowania, 
4) odbieranie przeterminowanych leków oraz opakowań po lekach z aptek na terenie gminy 
Jaworzyna Śląska, 
5) zapewnienia właścicielom nieruchomości, na ich rzecz, możliwości wynajmu, dzierżawy lub 
innej formy dysponowania pojemnikami i kontenerami do zbierania niesegregowanych odpadów 
komunalnych, 
6) zapewnienia właścicielom nieruchomości, na ich rzecz, możliwości świadczenia usług mycia, 
dezynfekcji oraz dezynsekcji i napraw technicznych pojemników i kontenerów na niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne, 
7) opracowania harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, sporządzeniu formy papierowej 
oraz jego dystrybucji, 
8) prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia 
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9) organizacja odbioru odpadów segregowanych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, 
10) usuwania (likwidacji) dzikich wysypisk, czyli odbioru odpadów komunalnych z miejsc ich 
gromadzenia. 

§2 

Termin realizacji przedmiotu umowy określa się na okres od 01.01. 2021 r. do 31.12.2022 r. 

§3 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a 
ustawy PZP), w tym w szczególności osób odpowiedzialnych za zarządzanie transportem, obsługę 
klienta, operatorów sprzętu, kierowców, ładowaczów. 
2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak w ust. 1, 
będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320). 
3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 
krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie 
zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami 
wykonującymi czynności, o których mowa powyżej (anonimizacja nie dotyczy imienia i nazwiska 
pracownika, terminu zawarcia umowy, okresu na jaki została zawarta, wymiaru umowy). 
4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów zawartych przez 
Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w ust. 1 w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 
pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w 
wysokości określonej w §11 ust. 1 pkt 25, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o 
podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w 
art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. 
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez cały okres 
realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania 
dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia 
ww. osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 
 

§4 
1. Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji usługi liczba nieruchomości zamieszkałych, liczba 
mieszkańców, liczba nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, a co 
za tym idzie - ilość odpadów komunalnych, może ulec zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu. 
Zmiany te nie będą miały wpływu na zmianę cen jednostkowych wpływających na wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy. 
2. Wykaz nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy 
Jaworzyna Śląska, wraz z określeniem systemu segregacji na poszczególnych nieruchomościach, 
Zamawiający przekaże Wykonawcy do 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy w formie 
papierowej i elektronicznej oraz będzie wykaz ten na bieżąco aktualizował. 
3. Nie ujęcie przez Zamawiającego jakiejkolwiek nieruchomości w wykazie, o którym mowa w ust. 
2, nie zwalnia Wykonawcy od odebrania z tej nieruchomości odpadów komunalnych. 
4. Odbioru odpadów komunalnych należy dokonywać: 
1) wyłącznie z nieruchomości położonych w Gminie Jaworzyna Śląska, 
2) systematycznie i bez jakiejkolwiek przerwy, w sposób niezakłócający spoczynku nocnego oraz 
ruchu drogowego, 
3) w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu, o którym mowa w §1 ust. 6 pkt 7, 
4) niezależnie od warunków atmosferycznych, 
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5) pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, 
których nr rejestracyjne Wykonawca podał Zamawiającemu w dniu podpisania umowy, 
6) w sposób wykluczający mieszanie odpadów. 
5. Częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych określa się 
następująco: 
a) nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe Miasto - jeden raz na tydzień, 
b) nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe Wioski – jeden raz na dwa tygodnie. 

6. Częstotliwość odbierania odpadów zebranych w ramach selektywnej zbiórki odpadów określa 
się na: 

1) dla papieru i makulatury: 
a) Miasto system indywidualny (workowy) – raz na cztery tygodnie 
   Wieś  system indywidualny (workowy) – raz na cztery tygodnie 
b) Miasto system zbiorowy (pojemnikowy) –  raz na dwa tygodnie (nie dopuszczając do 
przepełnienia  pojemników) 
2) dla metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, odzieży i tekstyliów: 
a) Miasto system indywidualny (workowy) – raz na dwa tygodnie 
   Wieś  system indywidualny (workowy) – raz na dwa tygodnie 
b) Miasto system zbiorowy (pojemnikowy) – raz na tydzień (nie dopuszczając do przepełnienia  
pojemników) 
3) dla opakowań ze szkła: 
a) Miasto system indywidualny (workowy) – raz na cztery tygodnie 
    Wieś  system indywidualny (workowy) – raz na cztery tygodnie 
b) Miasto system zbiorowy (pojemnikowy) – raz na dwa tygodnie (nie dopuszczając do przepełnienia  
pojemników) 
4) dla bioodpadów: 
a) Miasto system indywidualny (workowy) – raz na tydzień 
  Wieś  system indywidualny (workowy) – raz na dwa tygodnie, a w okresie od kwietnia do 
października raz na tydzień 
b) Miasto system zbiorowy (pojemnikowy) –  raz na tydzień 
Wieś  system indywidualny (workowy) – raz na dwa tygodnie, a w okresie od kwietnia do 
października raz na tydzień 
5) dla odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego: 
a) nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe Miasto i Wioski – trzy razy w roku. 
7. Wykonawca odpowiedzialny jest za osiągnięcie poziomów odzysku odpadów komunalnych 
z uwzględnieniem poziomów odzysków wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 t.j.), Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 
2016 r. poz. 2167) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 
poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2412).  

§5 
1. W zakresie odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz ich 
zagospodarowania Wykonawca ma obowiązek: 
1) odbierać ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz wszystkich nieruchomości 
niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne, położonych w obrębie Gminy 
Jaworzyna Śląska, wszystkie odpady komunalne umieszczone w pojemnikach i kontenerach na 
odpady niesegregowane oraz odpady komunalne wystawione przy pojemnikach na odpady 
niesegregowane (tzw. nadwyżki, luzy), a także odpady, które zostały wysypane z pojemników w 
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trakcie ich opróżniania, wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów 
wandalizmu). Odbioru odpadów znajdujących się poza pojemnikami Wykonawca musi dokonać w 
dniu, który wynika z harmonogramu odbioru niesegregowanych odpadów. W ramach świadczonej 
usługi Wykonawca nie odpowiada natomiast za utrzymanie czystości i porządku miejsc, w których 
ustawione są pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane). 
2) dokonywać odbioru odpadów z pojemników z miejsca ustawienia tych pojemników, poza terenem 
nieruchomości, wskazanego przez właściciela nieruchomości, a po opróżnieniu pojemnika 
Wykonawca zobowiązany jest do odstawienia pojemnika w to samo miejsce i jego zabezpieczenia, 
3) każdorazowo sprawdzać zawartość pojemnika na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, aby badał zawartość całego pojemnika na odpady - do 
celów kontrolnych wystarczająca jest ocena dokonana podczas otwarcia pojemnika i opróżniania w 
trakcie załadunku. Zamawiający nie zezwala Wykonawcy na wysypywanie odpadów z pojemnika na 
powierzchnię terenu w celu dokonania kontroli. 
4) w sytuacji, gdy Wykonawca stwierdzi, że w pojemniku znajdują się odpady, których obowiązek 
selektywnego zbierania wynika z Regulaminu utrzymania czystości i porządku lub w pojemniku 
znajdują się odpady inne, niż odpady komunalne fakt ten należy udokumentować na obrazie z wideo 
rejestracji oraz/lub dokumentacji fotograficznej cyfrowej oraz niezwłocznie powiadomić 
Zamawiającego. Powiadomienie Zamawiającego musi zawierać, co najmniej: dokumentację 
fotograficzną oraz/lub obraz z wideo rejestracji, adres nieruchomości oraz datę stwierdzenia 
nieprawidłowości. Pomimo stwierdzenia faktu niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany jest dokonać odbioru odpadów komunalnych, 
natomiast w przypadku stwierdzenia, że w pojemniku znajdują się odpady inne niż odpady 
komunalne - odbioru nie należy dokonywać. 
5) informować niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych w 
trakcie świadczenia usługi, a w szczególności o stwierdzonych przypadkach: 
a) pozostawienia przy pojemnikach na odpady odpadów wielkogabarytowych, 
wielkogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon 
samochodowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych (poza terminami tzw. „wystawek”), 
b) notorycznego powstawania tzw. „nadwyżek” na danych nieruchomościach, 
c) niemożności odebrania z nieruchomości niesegregowanych odpadów komunalnych z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy (np. ze względu na brak współdziałania właściciela nieruchomości z 
Wykonawcą, zastawienie dojazdu do pojemników na odpady), 
d) w sytuacji zastawienia dojazdu do pojemników, Wykonawca zobowiązany jest do 
poinformowania o zaistniałej sytuacji odpowiednich służb miejskich. 
6) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) oraz pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych przeznaczone do składowania Wykonawca zobowiązany jest przekazać do 
zagospodarowania do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w szczególności instalacji 
komunalnej wskazanej w uchwale w sprawie wykonania WPGO 2016-2022, na zasadach 
określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
7) sporządzać comiesięczny raport o sposobie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych, które zawierać będzie: 
a) informację o ilości (masie) odebranych niesegregowanych odpadów, 
b) informację o miejscu zagospodarowania odebranych niesegregowanych odpadów, 
c) informację o ilości (masie) i rodzaju odpadów wysegregowanych w instalacji mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadów oraz sposobie ich zagospodarowania. 

2. W zakresie organizacji selektywnej zbiórki odpadów: papieru i makulatury, metali, tworzyw 
sztucznych, opakowań wielomateriałowych, odzieży i tekstyliów, szkła i opakowań ze szkła, 
bioodpadów oraz ich odbioru i zagospodarowania Wykonawca ma obowiązek: 

1) zorganizować selektywną zbiórkę odpadów komunalnych systemem: 
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a) „workowym” - polegającym na selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych 
zgromadzonych w workach z folii LDPE; system obejmuje nieruchomości zamieszkałe w zabudowie 
jednorodzinnej, bliźniaczej, szeregowej lub wielorodzinnej na terenie wiejskim oraz nieruchomości 
niezamieszkałe, które zdecydowały o przystąpieniu do tego systemu selektywnej zbiórki; w 
uzasadnionych przypadkach systemem workowym mogą zostać objęte również inne nieruchomości, 
jeżeli ich właściwości lub względy organizacyjne uniemożliwiają ustawienie pojemników od 
selektywnej zbiórki odpadów, 
b) „pojemnikowym” - polegającym na selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów 
komunalnych zgromadzonych w pojemnikach plastikowych; system obejmuje nieruchomości 
wielorodzinne oraz nieruchomości niezamieszkałe, które zdecydowały o przystąpieniu do tego 
systemu selektywnej zbiórki. 
2) wyposażać przez cały okres świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia wszystkie 
nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe uczestniczące w selektywnej zbiórce odpadów w 
systemie „workowym” w worki do selektywnej zbiórki odpadów, wykonane z folii LDPE: 
a) pojemność 120 l, 
b) wymiary: 110 cm x 70 cm, 
c) odporność na rozerwanie - wytrzymałość min. 30 kg, 
d) min. grubość folii - dla worków na papier i makulaturę: 0,05 mm, dla worków na szkło 
i opakowania ze szkła oraz: 0,06 mm, dla worków na metale, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, odzież i tekstylia: 0,05 mm, dla worków na bioodpady 0,06 mm, 
e) odporność na działanie promieni UV, niskich temperatur oraz środków chemicznych 
stosowanych w gospodarstwach domowych, 
f) bez zawartości kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla zdrowia ludzi 
i środowiska, 
g) oznaczenia w formie pisemnej w języku polskim i graficznej określające: 
 nazwę i/lub logo firmy odbierającej odpady, 
 dane kontaktowe Wykonawcy ze szczególnym uwzględnieniem numeru telefonu kontaktowego, 
 rodzaj frakcji odpadów, które należy w nich umieszczać, tj. PAPIER, METALE I TWORZYWA 
SZTUCZNE, SZKŁO, BIO, 
 informację o odpadach jakich bezwzględnie nie należy umieszczać. 
h) kolorystyka worków do selektywnej zbiórki: 
 worki półprzezroczyste niebieskie - na papier i makulaturę, 
 worki półprzezroczyste żółte - na metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odzież 
i tekstylia, 
 worki półprzezroczyste zielone - na szkło i opakowania ze szkła, 
 worki półprzezroczyste brązowe – na bioodpady. 
3) dostarczać skutecznie bezpośrednio na nieruchomości objęte systemem „workowym” 
z częstotliwością wynikającą z harmonogramu odbioru selektywnie zbieranych odpadów, na 
zasadzie: „wymiana worka pełnego na pusty”, przy czym: 
 pierwszy zestaw worków przeznaczony do odbioru bioodpadów „BIO”, Wykonawca zobowiązany 
jest dostarczyć w ilości dwukrotnej, przypadającej na daną nieruchomość, 
 ilość pozostawianych worków pustych nie może być mniejsza niż ilość odbieranych worków 
pełnych. 
4) w terminie do 3 dni roboczych od daty rozpoczęcia świadczenia usługi lub zgłoszenia 
nieruchomości do obsługi, musi dostarczyć na nieruchomości objęte selektywną zbiórką odpadów 
pierwszy zestaw worków na cztery frakcje odpadów, 
5) worki do odbioru właściciel nieruchomości zobowiązany będzie przygotować w taki sposób, 
aby zapobiec wysypaniu się odpadów. Ponadto właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do 
wystawienia, w dniu wynikającym z harmonogramu odbioru odpadów, worków przed nieruchomość 
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- w przypadku zabudowy jednorodzinnej lub wystawienia worków przy pojemniku na odpady 
niesegregowane - w przypadku zabudowy wielolokalowej i niezamieszkałej. 
6) w przypadku, gdy na jedną nieruchomość objętą systemem „workowym” przypada więcej niż 
jeden pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o pojemności do 120 l lub 
pojemnik o pojemności większej niż 120 l, ilość dostarczanych worków na poszczególne frakcje 
zbierane selektywnie należy zwiększyć odpowiednio o każde następne 120 l. 
7) wydawać w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. niezamierzone uszkodzenie worka, 
zwiększona ilość odpadów zbieranych selektywnie, Wykonawca zobowiązany będzie do wydania 
właścicielom nieruchomości, na ich wniosek, dodatkowych, worków do selektywnego zbierania 
odpadów, nieodpłatnie, 
8) odbierać papier i tekturę spakowane w inny sposób niż poprzez umieszczenie w worku do 
selektywnej zbiórki, np. bele, pudła, wiązanki, 
9) uprzątnąć i odbierać odpady wysypywane z worków, np. w trakcie ich odbioru, wywianych lub 
rozrzuconych przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów wandalizmu) i zwierzęta, 
10) wyposażyć obsługiwany obszar łącznie w 224 specjalistycznych pojemników do selektywnej 
zbiórki odpadów, tj.: 
 pojemniki o pojemności 1100 l (np. typu MGB), wykonane z wytrzymałego, szczelnego, trwałego 
i odpornego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa sztucznego, dostosowane do opróżniania 
mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów, wyposażone w 
czterokołowy system jezdny oraz pokrywę (klapę) umożliwiającą zamknięcie pojemników, o trwałej i 
szczelnej konstrukcji umożliwiającej ustawienie pojemnika na podłożu utwardzonym lub 
nieutwardzonym i gwarantującej dużą wytrzymałość ścian bocznych oraz dna na obciążenia 
uzależnione od rodzaju gromadzonych odpadów; pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840, 
posiadać certyfikat CE oraz kolorystykę określoną przez Zamawiającego, 
11) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów muszą zostać ustawione najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia świadczenia usługi i w terminie najpóźniej do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia 
nieruchomości do obsługi, 
12) miejsca ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, ich pojemność oraz typ 
zawiera Załącznik nr 2 do Umowy. Dokładne miejsca ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki 
odpadów Zamawiający wskaże Wykonawcy po podpisaniu umowy, podczas wspólnej wizji w 
terenie. Zamawiający zastrzega, że w trakcie świadczenia usługi może wskazać Wykonawcy inne 
miejsca ustawienia pojemników i w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie do ich 
przestawienia nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia, bez dodatkowego 
wynagrodzenia. 
13) pojemniki do selektywnego zbierania odpadów muszą posiadać oznaczenia w formie pisemniej 
w języku polskim i graficznej określające: 
 nazwę i/lub logo firmy odbierającej odpady, 
 dane kontaktowe Wykonawcy ze szczególnym uwzględnieniem numeru telefou kontktowego, 
 rodzaj frakcji odpadów, które należy w nich umieszczać, tj. PAPIER, METALE I TWORZYWA 
SZTUCZNE, SZKŁO, BIO, 
 informację o odpadach jakich bezwzględnie nie należy umieszczać. 
14) odbierać wszystkie odpady zgromadzone w pojemnikach do selektywnej zbiórki oraz wszystkie 
odpady pozostawione obok pojemników w szczególności papier i tekturę spakowaną w bele, pudła, 
wiązanki, a także odpady, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania, wywiane 
lub wyrzucone przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów wandalizmu) oraz skutecznie uprzątnąć 
teren wokół pojemników ze wszystkich zanieczyszczeń, 
15) zapewnić czystość oraz odpowiedni stan higieniczno-sanitarny i techniczny pojemników do 
selektywnej zbiórki odpadów. Pojemniki muszą być poddawane systematycznemu myciu na zewnątrz 
(przynajmniej raz na kwartał i mycie na zlecenie Zamawiającego) oraz co najmniej dwukrotnemu w 
ciągu roku myciu wnętrz i dezynfekcji (w miesiącach: kwiecień i październik). W przypadku 
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trwałego uszkodzenia pojemników Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia nowych 
pojemników, aby przez cały okres świadczenia usługi zapewnione było funkcjonowanie co najmniej 
takiej liczby pojemników, jaka została podana w Tabeli 2 w SIWZ. Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenie pojemników, a także za szkody 
wyrządzone w mieniu osób trzecich, a związane z eksploatacją pojemników. 
16) odbierać odpady zbierane selektywnie oraz je transportować w taki sposób, aby nie dopuścić do 
zmieszania tych odpadów, tj. nie doprowadzić do zmieszania poszczególnych frakcji zbieranych 
selektywnie, jak i nie doprowadzić do zmieszania odpadów zbieranych selektywnie z odpadami 
niesegregowanymi (zmieszanymi), 
17) odbierać odpady selektywnie zbierane w taki sposób, aby każdorazowo pojemnik umieścić na 
podnośniku specjalistycznego pojazdu, bez względu na ilość znajdujących się w nim odpadów, 
18) informować Zamawiającego o wszystkich wydarzeniach  istotnych ze względu na świadczoną 
usługę, a w szczególności o: 
a) wszelkich nieprawidłowościach związanych z eksploatacją i lokalizacją pojemników na odpady 
zbierane selektywnie oraz sposobem segregacji odpadów przez użytkowników, 
b) niemożności odebrania z nieruchomości odpadów komunalnych segregowanych ze względu na 
brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą, 
c) niemożności wyposażenia nieruchomości w worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów 
ze względu na brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą, 
d) w sytuacji zastawienia dojazdu do pojemników, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania 
o zaistniałej sytuacji odpowiednich służb miejskich. 
19) odpady komunalne segregowane Wykonawca zobowiązany jest przekazywać do instalacji 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa 
w rozdziale 2 ustawy o odpadach, 
20) Zamawiający przewiduje, że w ramach świadczonej usługi Wykonawca dokona odbioru i 
zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w łącznej ilości 3312,00 Mg 
(selektywna - 1287,00 Mg. + bioodpady – 1358,00 Mg, w tym z PSZOK 667,00 Mg). 
21) sporządzać comiesięczne raporty o sposobie zagospodarowania selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych, które zawierać będą: 
 informację o rodzaju i ilości (masie) odebranych odpadów selektywnie zebranych w systemie 
„workowym”, 
 informację o rodzaju i ilości (masie) odebranych odpadów selektywnie zebranych w systemie 
„pojemnikowym”, 
 informację o ilości (masie) odpadów poddanych poszczególnym sposobom ich 
zagospodarowania, 
 informację o miejscach zagospodarowania odpadów selektywnie zebranych. 
3. W zakresie odbierania odpadów wielkogabarytowych, a w szczególności mebli, zużytych opon, 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz ich zagospodarowania Wykonawca ma 
obowiązek: 
1) przeprowadzać na obsługiwanym obszarze zbiórki odpadów wielkogabarytowych, 
a w szczególności mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
w systemie tzw. „wystawki”, tj. odebrania odpadów sprzed nieruchomości (zabudowa jednorodzinna) 
lub z miejsc, w których ustawione są pojemniki do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych (zabudowa wielolokalowa i nieruchomości niezamieszkałe), 
2) odbierać, w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, stolarkę okienną i drzwiową, 
urządzenia sanitarne itp. - zbiórka odpadów wielkogabarytowych nie obejmuje gruzu, 
3) Zamawiający przewiduje, że w ramach świadczonej usługi Wykonawca dokona odbioru 
i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych, w tym mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego w łącznej ilości 384,00 Mg ( w tym z PSZOK 193 Mg). 
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4) Zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 
zużyte opony Wykonawca zobowiązany jest prowadzić trzy raz w roku, w terminach wyznaczonych 
w harmonogramie. 
5) informować Zamawiającego o stwierdzonych w czasie zbiórki nieprawidłowościach, w tym w 
szczególności o niemożności odebrania z nieruchomości odpadów komunalnych 
wielkogabarytowych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. ze względu na brak 
współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą, zastawienie dojazdu do nieruchomości), 
6) odpady wielkogabarytowe, w tym meble, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny Wykonawca zobowiązany jest przekazać do instalacji odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie o odpadach oraz 
ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym, 
7) sporządzać comiesięczne raporty o sposobie zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych, 
mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które zawierać będą: 
 informację ilości (masie) odebranych odpadów wielkogabarytowych i mebli, 
 informację ilości (masie) odebranych zużytych opon, 
 informację o ilości (masie) odebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
 informację o miejscach i sposobie zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów. 

4. W zakresie organizacji odbioru odpadów segregowanych z Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych przy ul. Świdnickiej 9 w Jaworzynie Śląskiej Wykonawca ma obowiązek: 

1)  zorganizować odbiór oraz zagospodarowanie odebranych  odpadów wielkogabarytowych, 
mebli (20 03 07), zużytych opon (16 01 03), zużytych baterii i akumulatorów (20 01 34), odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 06*, 17 02 02), bioodpadów (02 
01 03, 20 01 08, 20 02 01), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (20 01 36, 20 01 23*, 
20 01 36), chemikaliów (w tym opakowania po chemikaliach) (16 05 09), odpadów niebezpiecznych 
(15 01 10*), papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań ze szkła, opakowań 
wielomateriałowych (15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39), 
odpadów odzieży i tekstyliów (20 01 10, 20 01 11), odpadów niekwalifikujących się do odpadów 
medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w 
szczególności igieł i strzykawek, przeterminowanych leków (20 01 31, 20 01 32), 
2)   wyposażyć Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w ciągu trzech dni roboczych 
od daty rozpoczęcia świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, w 
kontenery: 
a) odpady budowlane i rozbiórkowe – KP 7 
b) meble i inne odpady wielkogabarytowe – KP 35 
c) zużyte opony – KP 7 
d) chemikalia – KP 7 
e) bioodpady – KP 7 
f) papier i tektura – KP 35 
g) tworzywa sztuczne – KP 35 
h) szkło i opakowania ze szkła – KP 5. 
3)  Odbioru/opróżnienia kontenerów wymienionych w pkt 2 dwa razy w tygodniu, po uprzednim 
telefonicznym uzgodnieniu. 
4)  Częstotliwość odbioru pozostałych odpadów nie wymienionych w pkt 2 wg zgłoszenia przez 
obsługę PSZOK. 

5. W zakresie usuwania dzikich wysypisk odpadów z terenów działek będących we władaniu 
Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek: 
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1) usuwać dzikie wysypiska odpadów z terenu działek będących we władaniu Zamawiającego na 
jego zlecenie w postaci mailowej ze wskazaniem miejsca lokalizacji gromadzenia odpadów 
w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia, 
2) usunąć dzikie wysypisko oraz dokonać transportu i zagospodarowania odebranych odpadów 
zgodnie z obowiązującymi przepisami postępowania z odpadami, 
3) Zamawiający przewiduje, że w skład odpadów nielegalnie składowanych w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych będą wchodziły odpady budowlane (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 06, 17 
01 07, 17 01 80), opony (16 01 03), odpady biodegradowalne (20 02 01), odpady o kodzie 20 03 01 
(niesegregowane odpady komunalne), sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 01 35*, 20 01 36, odpady 
wielkogabarytowe 20 03 07 oraz 20 03 99 (odpady komunalne nie wymienione w innych 
podgrupach), 
4) Zamawiający przewiduje, że w ramach świadczonej usługi Wykonawca dokona odbioru 
i zagospodarowania odpadów gruzu, opon, odpadów biodegradowalnych oraz  niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01), sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 35*, 20 
01 36), odpady wielkogabarytowe (20 03 07) oraz odpady komunalne nie wymienione w innych 
podgrupach (20 03 99) w łącznej ilości nie przekraczającej 200,00 Mg odpadów. 
6. W zakresie zapewnienia właścicielom nieruchomości, na ich rzecz, możliwości najmu, 
dzierżawy lub przyjęcia w innej formie dysponowania pojemników na odpady komunalne 
Wykonawca ma obowiązek: 
1) dysponować sprawnymi i estetycznymi pojemnikami i kontenerami na odpady o pojemnościach 60 
l - 7000 l, aby wszyscy właściciele nieruchomości mieli możliwość ich najęcia, dzierżawy lub 
przyjęcia w innej formie od Wykonawcy, 
2) przedłożyć właścicielom nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na 
obszarze Gminy Jaworzyna Śląska ofertę najmu, dzierżawy lub przyjęcia w innej formie pojemników 
i kontenerów na odpady w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy w szczególności poprzez: 
a) pisemne powiadomienie właścicieli nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych; wykaz 
nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu 
podpisania umowy, 
b) pisemne powiadomienie zarządców i administratorów nieruchomości zamieszkałych 
wielorodzinnych oraz spółdzielni mieszkaniowych, wskazanych przez Zamawiającego; wykaz 
zarządców, administratorów i spółdzielni mieszkaniowych Zamawiający przekaże Wykonawcy w 
dniu podpisania umowy, 
c) pisemne powiadomienie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych; wykaz nieruchomości 
niezamieszkałych Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy, 
d) umieszczenie oferty na własnej stronie internetowej i eksponowanie jej przez cały okres 
świadczenia usługi. 
3) przedłożyć Zamawiającemu w formie elektronicznej wykaz właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w Gminie Jaworzyna Śląska, którym przekaże lub 
przekazał w najem, dzierżawę lub inną formę dysponowania pojemniki na odpady wraz określeniem 
ich pojemności oraz wykaz właścicieli nieruchomości, którzy nie skorzystali z oferty Wykonawcy; 
wykaz  Wykonawca powinien przekazać do 7 dni od daty rozpoczęcia świadczenia usługi oraz 
aktualizować na każde żądanie Zamawiającego, 
4) świadczyć na zlecenie właścicieli nieruchomości usługi z zakresu wynajmu, dzierżawy lub 
przekazania w innej formie pojemników, o których mowa w pkt 1, przez czas trwania niniejszej 
umowy. 
7. W zakresie zapewnienia właścicielom nieruchomości, na ich rzecz, możliwości świadczenia 
usługi mycia, dezynfekcji oraz dezynsekcji i napraw technicznych pojemników na niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne Wykonawca ma obowiązek: 
1) dysponować możliwościami technicznymi w zakresie mycia, dezynfekcji oraz dezynsekcji 
i napraw technicznych pojemników na odpady, aby właściciele nieruchomości mieli możliwość 
zamówienia takiej usługi u Wykonawcy, 
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2) świadczyć na zlecenie właścicieli nieruchomości usługi z zakresu mycia, dezynfekcji oraz 
dezynsekcji i napraw technicznych pojemników na odpady, o których mowa w pkt 1. 
8. W zakresie opracowania harmonogramu odbioru odpadów komunalnych Wykonawca ma 
obowiązek: 
1) opracować harmonogram odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, tj.: 
 niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 
 odpadów selektywnie zbieranych w systemie „workowym”, 
 odpadów selektywnie zbieranych w systemie „pojemnikowym”, 
 odpadów wielkogabarytowych, a w szczególności mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, 
2) harmonogram Wykonawca zobowiązany jest opracować w oparciu o wskazane w Tabeli 3 
w SIWZ częstotliwości odbierania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, rodzaj 
i charakter zabudowy oraz system selektywnej zbiórki odpadów. Ponadto Wykonawca niezależnie od 
wskazanych częstotliwości odbierania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych 
zobowiązany jest uwzględnić w harmonogramie dodatkowe odbiory odpadów komunalnych, 
wszystkich frakcji, w dniach poprzedzających Święta Bożego Narodzenia (tj. 24.12.2021 r. oraz 
24.12.2022 r.) oraz Święta Wielkanocne (tj.03.04.2021 r. oraz 16.04.2022 r.), a także w pierwszym 
dniu nie będącym dniem wolnym od pracy po tych świętach, 
3) harmonogram na rok 2021-2022  Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym w 
taki sposób, aby co najmniej na 7 dni przez rozpoczęciem świadczenia usługi został on ostatecznie 
zaakceptowany przez obydwie strony zamówienia. W celu uzgodnienia harmonogramu Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać projekt harmonogramu w wersji elektronicznej w formacie PDF, 
natomiast Zamawiający w ciągu 3 dni od jego otrzymania dokona akceptacji lub wniesie uwagi do 
harmonogramu. Uwagi Zamawiającego Wykonawca wprowadzi do harmonogramu w terminie 2 dni 
oraz przedstawi go do ponownej akceptacji. 
4) Wykonawca opracowując harmonogram musi uwzględnić rodzaj zabudowy oraz wymaganą 
częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w taki sposób, aby nie doszło do przepełnienia 
pojemników na odpady, szczególnie w dniach świątecznych oraz w dniach ustawowo wolnych od 
pracy, 
5) Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w trakcie świadczenia usługi, w uzasadnionych 
sytuacjach, dokonywał zmian w ww. harmonogramie, przy czym wszystkie zmiany muszą wcześniej 
zostać zaakceptowane przez Zamawiającego, 
6) Wykonawca zobowiązany jest umieścić harmonogram na własnej stronie internetowej 
i eksponować go przez cały okres świadczenia usługi, a także informować niezwłocznie na własnej 
stronie internetowej o zmianach w harmonogramie, 
7) Wykonawca zobowiązany jest do wydrukowania zaakceptowanego harmonogramu przez 
Zamawiającego oraz rozdystrybuowanie go w sposób skuteczny do właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych ze szczególnym uwzględnieniem zabudowy jednorodzinnej oraz 
nieruchomości niezamieszkałych w terminie do 30 grudnia 2020 r. oraz 30 grudnia 2021 r. 
9. W zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem 
zamówienia Wykonawca ma obowiązek: 
1) w ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia 
ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, 
2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazywał Zamawiającemu raporty miesięczne 
w terminie do 7 dni od zakończenia danego miesiąca zawierające informacje związane z zakresem 
świadczonej usługi, a w szczególności: 
 wynikające z ust. 1 pkt 7, 
 wynikające z ust. 2 pkt 21, 
 wynikające z ust. 3 pkt 7, 
 inne informacje istotne ze względu na zapisy niniejszej SIWZ. 
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3) Raporty Wykonawca zobowiązany jest sporządzać i przekazywać Zamawiającemu zarówno 
w formie papierowej, jak i elektronicznej. 

§6 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia przez cały czas trwania umowy sprawnych pojazdów do odbioru i transportu 
odpadów, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie przedmiotu umowy, w rodzaju 
i ilości co najmniej jak w podanej w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie, 

2) zapewnienia właściwego stanu sanitarnego pojazdów do odbioru i transportu odpadów, w tym 
mycia pojazdów do transportu niesegregowanych odpadów zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz 
minimum jeden raz na tydzień, 

3) pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia muszą być trwale i czytelnie 
oznakowane w widocznym miejscu nazwą lub logo firmy oraz danymi adresowymi i numerem 
telefonu, 

4) pojazdy przeznaczone do odbierania odpadów zbieranych selektywnie muszą posiadać oznaczenie: 
SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW z wyszczególnieniem, którą frakcję odpadów w danym 
momencie odbiera auto - SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW „METAL I TWORZYWA 
SZTUCZNE”, SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW „PAPIER”, SELEKTYWNA ZBIÓRKA 
ODPADÓW „SZKŁO”, SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW „BIO”, 

5) pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia muszą być wyposażone na 
koszt Wykonawcy w system: 
 wideo rejestracji obrazu z możliwością przekazu na żywo, 
 monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe 

zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu i miejscach postojów, 
 czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, 

6) udzielania informacji i wyjaśnień mieszkańcom i właścicielom nieruchomości położonych 
w Gminie Jaworzyna Śląska o terminach i zasadach odbioru odpadów komunalnych, 
a w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do wykonywanych usług, Wykonawca zobowiązany jest 
własnym staraniem i na własny koszt usunąć nieprawidłowości oraz udzielić stosownych 
wyjaśnień zainteresowanym, 

7) umożliwienia wstępu na teren bazy transportowej przedstawicielom Zamawiającego lub 
pracownikom państwowych instytucji upoważnionych do kontroli realizacji przedmiotu umowy 
oraz przepisów prawa, 

8) udostępniania Zamawiającemu, w każdym czasie i na każde żądanie, dokumentacji związanej z 
działalnością objętą przedmiotem zamówienia, 

9) zorganizowania zaplecza biurowego wraz z obsługą w taki sposób, aby możliwy był kontakt 
Zamawiającego z Wykonawcą od poniedziałku do soboty, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych 
od pracy oraz wskazania osoby lub osób upoważnionych do kontaktów z Zamawiającym i danych 
kontaktowych, 

10) delegowania upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy do uczestnictwa w naradach 
prowadzonych przez Zamawiającego, na których omawiane będą zadania związane z realizacją 
przedmiotu umowy, 

11) dokonywania odbioru i transportu odpadów również w przypadkach, kiedy dojazd do miejsc 
gromadzenia odpadów będzie znacznie utrudniony np. z powodu remontu dróg, dojazdów itp., bez 
dodatkowego wynagrodzenia, 

12) przystąpienia do odbioru odpadów komunalnych z nowo zgłoszonych nieruchomości 
w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. 

§7 
Zamawiający zobowiązany jest do: 
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1) bieżącego informowania Wykonawcy o liczbie nieruchomości zamieszkałych oraz liczbie 
nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się w Gminie Jaworzyna Śląska, wraz ze 
wskazaniem adresów i systemu segregacji na poszczególnych nieruchomościach, 

2) niezwłocznego rozpatrywania wniosków Wykonawcy w zakresie zmian do harmonogramu 
odbierania odpadów komunalnych oraz zmian lub wyznaczenia dodatkowych miejsc ustawienia 
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, 

3) występowania w imieniu właścicieli nieruchomości w sprawach uciążliwości, niedogodności, 
niesolidności i niezgodności wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę oraz inicjowanie 
działań zmierzających do usunięcia lub ograniczenia tych uciążliwości, niedogodności itd., 
4) regularnego odbioru i oceny raportów i wykazów sporządzanych przez Wykonawcę, 
5) dokonywania comiesięcznej oceny poprawności wykonania usługi wraz z Wykonawcą, 
6)  rozliczenia usług świadczonych przez Wykonawcę i dokonywania zapłaty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w terminach ich płatności, 
7) dokonania akceptacji lub wniesienia uwag do harmonogramu odbioru odpadów komunalnych 

w terminie 3 dni od jego przekazania przez Wykonawcę. 
§8 

1. Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu umowy zastrzega sobie prawo do kontrolowania 
prac wykonywanych przez Wykonawcę, zarówno przy udziale Wykonawcy, jak i samodzielnie. 
Z dokonanych kontroli sporządzane będą protokoły pokontrolne. 
2. Na zakończenie każdego miesiąca świadczenia usługi Zamawiający i Wykonawca dokonają 
wspólnie oceny poprawności wykonania usługi w danym miesiącu. Podczas oceny poprawności 
wykonania usługi brane będą pod uwagę w szczególności protokoły pokontrolne sporządzone 
w trakcie danego miesiąca oraz wspólnie dokonania wizja lokalna, której organizacja leży po stronie 
Wykonawcy. Wspólna wizja lokalna musi nastąpić nie wcześniej niż ostatniego dnia miesiąca oraz 
nie później niż do 3 roboczego dnia kolejnego miesiąca. Z oceny poprawności wykonania usługi w 
danym miesiącu Zamawiający i Wykonawca sporządzą wspólny protokół odbioru miesięcznego. 
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający 
niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie.  
4. Zamawiający wymaga przekazywania comiesięcznych raportów z wykonania przedmiotu 
umowy, o których mowa w §5 ust. 9 pkt 2. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznego raportu z wykonania przedmiotu umowy 
dołączyć karty przekazania odpadów (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) oraz inne 
dokumenty w szczególności potwierdzające ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów 
komunalnych. 
6. Raporty miesięczne będą podlegały ocenie przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty 
przekazania przez Wykonawcę. 

§9 
1. Jako osobę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy 
wyznacza się: 

1) ………………………, nr tel. ………………, e-mail: ………………………… 
2) ………………………, nr tel. ………………, e-mail: ………………………… 

2. Do kontroli prac stanowiących przedmiot umowy ze strony Zamawiającego wyznacza się: 
1) ………………………, nr tel. ………………, e-mail: ………………………… 
2) ………………………, nr tel. ………………, e-mail: ………………………… 

3. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się 
działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów z 
poszanowaniem praw drugiej strony umowy. 
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wymienionych w ust. 1, o czym niezwłocznie 
powiadomią drugą stronę w formie pisemnej bez potrzeby wprowadzania zmian w niniejszej umowie. 

 
§10 
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1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonane usługi objęte niniejszą umową rozliczane będzie 
zgodnie z cenami za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg poszczególnych rodzajów odpadów, 
niezmiennymi w trakcie realizacji umowy, zawartymi w ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik 
nr 1 do umowy. 
2. Wynagrodzenie miesięczne brutto (Wm) Wykonawcy wyliczane będzie jako: 

Wm =(CON x ilość odpadów niesegregowanych [Mg]) + (COS x ilość odpadów segregowanych 
[Mg]) + (COW x ilość odpadów wielkogabarytowych [Mg]) + (COB x ilość bioodpadów [Mg])+ 

(CODW x ilość odpadów pochodzących z likwidacji dzikich wysypisk śmieci [Mg]) + (COG x ilość 
odpadów budowlanych oraz gruzu rozbiórkowego [Mg]) 

gdzie: 
CON - cena za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych niesegregowanych 
odebranych z nieruchomości  
COS - cena za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych segregowanych odebranych z 
nieruchomości  
COW - cena za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów wielkogabarytowych odebranych z 
nieruchomości  
COB - cena za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg bioodpadów odebranych z nieruchomości  
CODW - cena za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów pochodzących z likwidacji dzikich 
wysypisk śmieci 
COG - cena za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów budowlanych oraz gruz rozbiórkowy 
3. Wynagrodzenie miesięczne brutto zawiera należny podatek VAT, zgodny z obowiązującymi 
przepisami. 
4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 nastąpi, za każdy miesiąc świadczenia usługi, 
w terminie do 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę faktury VAT wraz z protokołami odbioru 
miesięcznego.  
5. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie raport miesięczny zaakceptowany przez 
Zamawiającego oraz protokół odbioru miesięcznego, podpisany przez Zamawiającego 
i Wykonawcę. 
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu umowy. 
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze VAT. 
8. Wynagrodzenie Wykonawcy w ramach niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty 
wynikającej z formularza oferty, tj. ceny ofertowej zaoferowanej ze całe zadanie brutto: …………. 
złotych (słownie: …………………………………………………………… złotych). 
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całego wynagrodzenia określonego 
w ust. 8, ze względu na mniejszą ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych. 

 
§11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% 
wynagrodzenia, o którym mowa w §10 ust. 8, 
2) za opóźnienia w przystąpieniu do wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 0,05% wysokości 
wynagrodzenia, o którym mowa w §10 ust. 8 za każdy dzień zwłoki, 
3) za niezapewnienie w ramach świadczenia usługi zadeklarowanej w formularzu oferty ilości 
wymaganego sprawnego sprzętu lub pojemników na odpady - w wysokości 500,00 zł za każdą 
brakującą jednostkę sprzętu lub pojemnik w ciągu dnia, 
4) za brak właściwego oznakowania i wyposażenia pojazdów służących do odbioru i transportu 
odpadów komunalnych - 300,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 
5) za brak właściwego stanu sanitarnego pojazdów do odbioru i transportu odpadów - 500,00 zł za 
każdy stwierdzony przypadek, 
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6) za brak możliwości kontaktowania się Zamawiającego z Wykonawcą od poniedziałku do soboty, 
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy - 2 000,00 zł za każdy dzień, 
7) za opóźnienia w odbiorze odpadów komunalnych (niesegregowanych, segregowanych, 
wielkogabarytowych i zielonych) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 100,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek; kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 100,00 zł oraz ilości 
nieruchomości, z których odpady komunalne odebrano nieterminowo, za każdy dzień, 

8) za brak odbioru odpadów komunalnych (niesegregowanych, segregowanych, wielkogabarytowych 
i zielonych) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym za brak odbioru rozumiane będzie 
również opóźnienie tak duże, że termin rzeczywistego odbioru pokrywa się z terminem następnego 
planowanego odbioru - 300,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; kara będzie naliczana jako iloczyn 
kwoty 300,00 zł oraz ilości nieruchomości, z których nie odebrano odpadów komunalnych, za każdy 
dzień, 
9) za brak informowania Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie 
świadczenia usług oraz brak dokonywania kontroli zawartości pojemników na odpady niesegregowane 
- 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 
10) za brak, nierzetelne lub nieterminowego sporządzanie i przekazywanie raportów dotyczących 
zagospodarowania odpadów komunalnych (niesegregowanych, segregowanych, wielkogabarytowych i 
zielonych) - 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 
11) za brak lub nieterminowe wyposażenie nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki oraz na 
odpady zielone - 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 
12) za brak lub nieterminowe ustawienie lub przestawienie pojemników do selektywnej zbiórki - 
500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 
13) za stosowanie worków lub pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz worków na odpady 
zielone niezgodnych z wymaganiami niniejszej umowy - 300,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 
14) za brak usuwania odpadów pozostawionych obok pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 
lub wyrzuconych i wysypanych z tych pojemników lub worków do selektywnej zbiórki odpadów - 
500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 
15) za brak właściwego utrzymania czystości i porządku pojemników do selektywnej zbiórki oraz 
terenu wokół pojemników a także właściwego stanu technicznego tych pojemników - 200,00 zł za 
każdy stwierdzony przypadek, 
16) za brak zagospodarowania:  
a) selektywnie zbieranych odpadów w sposób określony w §5 ust. 2 pkt 19 - 1 000,00 zł za każdą 
tonę odpadów, 
b) odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego w sposób określony w §5 ust. 3 pkt 6 - 500,00 zł za każdą tonę odpadów, 
c) bioodpadów w sposób określony w §5 ust. 2 pkt 19  - 500,00 zł za każdą tonę odpadów. 
17) za brak umieszczenia i eksponowania oferty najmu, dzierżawy lub przyjęcia w innej formie 
dysponowania pojemników na odpady na stronie internetowej Wykonawcy - 300,00 zł za każdy dzień, 
18) za nieterminowe złożenie informacji, o której mowa w §5 ust. 9 - 200,00 zł za każdy dzień 
opóźnienia, 
19) za brak przekazania Zamawiającemu harmonogramu, o którym mowa w § 5 ust. 8 - 300,00 zł za 
każdy dzień opóźnienia, 
20) za brak uzgodnienia zmian w harmonogramie z Zamawiającym - 500,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek, 
21) za brak umieszczenia i eksponowania harmonogramu na stronie internetowej Wykonawcy - 
300,00 zł za każdy dzień, 
22) za brak zapisywania i przechowywania danych z GPS i wideo rejestracji oraz sporządzania 
dokumentacji fotograficznej - 300,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 
23) za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 
odzysku innymi metodami oraz ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 

położonych w Gminie Jaworzyna Śląska” 

Strona 62 z 69 

przekazywanych do składowania, w wysokości obliczonej na podstawie art. 9z ust. 2 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439);  

24) za nie osiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 
odzysku innymi metodami oraz ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania, w wysokości obliczonej na podstawie art. 9z ust. 2 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439), 
25) za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy zostanie naliczona kara w wysokości kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 
niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) i liczby miesięcy w okresie 
realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę poniżej 
liczby wymaganych pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę, wskazanej 
przez Zamawiającego w §3 ust. 1 umowy. 
26) za niedopełnienie wymogu z § 13 pkt 2-4 w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki po 
dniu na przedstawienie odpowiednio polisy, potwierdzeń kontynuacji polisy lub nowej polisy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% 
wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w §10 ust. 8, 
2) za nieterminowe przekazanie wykazu, o którym mowa w §4 ust. 2 - 200,00 zł za każdy dzień 
opóźnienia, 
3) za nieterminowe dokonywanie odbioru i oceny raportów i wykazów, o których mowa w §5 ust. 9 
w terminach wynikających z §7 pkt 4 - 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 
4) za nieterminowe dokonanie akceptacji lub wniesienie uwag do harmonogramu odbioru odpadów 
komunalnych - 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 
3. Jeżeli rzeczywiste szkody poniesione przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę przewyższają 
wysokość kar wynikających z ust. 1 lub ust. 2 strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych mu kar umownych z 
należnego mu na podstawie niniejszej umowy wynagrodzenia. 
 

§12 
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego opóźnień lub zwłoki w wykonaniu przedmiotu 
umowy przez Wykonawcę lub stwierdzenia w realizacji usługi istotnych wad wynikających z winy 
Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wad lub wyznaczy dodatkowy termin w 
wykonaniu przedmiotu umowy. 
2. Wyznaczenie dodatkowych terminów w okolicznościach przedstawionych w ust. 1 nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku zapłacenia kar umownych wynikających z §11 ust. 1. 

§13 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wynikłe z niewykonania lub 
nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz za szkody wyrządzone w trakcie wykonywania 
przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania 
umowy polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na 
sumę nie niższą niż 500 000,00 zł i na okres nie krótszy niż czas trwania umowy. 
3. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę polisy z rocznym okresem ubezpieczenia 
Wykonawca zobowiązuje się do kontynuowania przedmiotowego ubezpieczenia lub zawarcia 
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nowego ubezpieczenia w nie zmniejszonym zakresie oraz przedstawienia Zamawiającemu 
potwierdzeń kontynuacji polisy lub nowej polisy. 
4. Przedstawienie Zamawiającemu potwierdzeń kontynuacji polisy lub nowej polisy musi nastąpić 
najpóźniej w dniu następującym po dniu utraty ważności poprzedniej polisy. 
5. Niezrealizowanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ust. 1-4 uprawnia 
Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy oraz naliczenia kar umownych wynikających z 
§11 ust. 1 pkt 1) i pkt 26). 

§14 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej 
zabezpieczeniem, w wysokości …………….. zł (słownie: ………………………. zł), co stanowi 3% 
ceny ofertowej w formie ……………………….. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza w szczególności terminowe 
wykonywanie obowiązków umownych oraz roszczenia o naprawienie szkody powstałej na skutek 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu nastąpi przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę wraz z odsetkami, stosownie do art. 148 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

§15 
1. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej, aneksem zaakceptowanym przez 
obie strony, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, a w szczególności: 
1) stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
2) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 
3) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności 
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych 
rozmiarach, 
4) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym 
zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których 
Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że 
wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia powodowałoby dla 
Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi  na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i 
związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, 
5) wprowadzenia zmian w stosunku do SIWZ w zakresie wykonywania prac nie wykraczających 
poza zakres przedmiotu umowy, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji 
zamówienia. 
2. W związku z wskazanymi w ust. 1 pkt 1-5 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub 
zwiększenie wynagrodzenia, o którym mowa w §10 ust. 8, przy czym zwiększenie wynagrodzenia 
dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi. 
3. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej 
nieważności. 
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§16 

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, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części umowy. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy także w przypadku: 
1) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę wywozu odpadów komunalnych w ciągu 3 dni od 1 stycznia 
2021 r., 
2) nieprzedłożenia przez Wykonawcę właścicielom nieruchomości w terminie do 10 dni od daty 
podpisania umowy oferty udostępnienia pojemników i kontenerów na odpady w szczególności w 
formie najmu lub dzierżawy; Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wywiązał się z przedmiotowego 
obowiązku, jeżeli: 
a) 20 losowo wybranych przez Zamawiającego właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
jednorodzinnych wykazanych w wykazie, o którym mowa w § 4 ust. 2 oświadczy, że nie otrzymali 
ww. oferty Wykonawcy lub 
b) 20 losowo wybranych przez Zamawiającego właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 
wykazanych w wykazie, o którym mowa w § 4 ust. 2 oświadczy, że nie otrzymali ww. oferty 
Wykonawcy lub 
c) 3 losowo wybranych przez Zamawiającego zarządców nieruchomości wielorodzinnych 
(administratorów, spółdzielnie mieszkaniowe) oświadczy, że nie otrzymali ww. oferty Wykonawcy, 
3) przerwania wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 3 dni, 
4) braku właściwej jakości usług świadczonych przez Wykonawcę, tj. niezgodnej ze SIWZ oraz 
ofertą Wykonawcy, a w szczególności przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 
oraz odpadów zielonych do zagospodarowania do instalacji innych, niż wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 
6, pomimo dwukrotnego wezwania do poprawy jakości usług złożonego na piśmie przez 
Zamawiającego - po upływie 7 dni od dnia doręczenia drugiego wezwania do poprawy jakości usług, 
5) mieszania przez Wykonawcę odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości położonych 
w Gminie Jaworzyna Śląska z odpadami odebranymi z innych nieruchomości, 
6) uporczywego i notorycznego nieprzestrzegania przez Wykonawcę zapisów niniejszej umowy 
oraz wymagań wynikających z SIWZ, 
7) nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów prawa krajowego i miejscowego, 
8) braku polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności, 
9) utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania umowy, wynikających z przepisów 
prawa, 
10) zaprzestania działalności przez Wykonawcę - w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o 
zaprzestaniu działalności. 
3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 
1) gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za należycie wykonaną 
usługę po upływie 60 dni od terminu wyznaczonego na zapłatę, pomimo pisemnego wezwania  do 
zapłaty złożonego przez Wykonawcę, 
2) gdy Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania czynności niezgodnych z przepisami 
prawa, pomimo pisemnego poinformowania przez Wykonawcę, że wykonanie czynności jest 
niezgodne z przepisami prawa - po upływie 30 dni od dnia złożenia informacji, pod warunkiem, że 
Zamawiający nie odstąpił od żądania wykonania czynności niezgodnych z przepisami prawa. 
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i zawierać 
uzasadnienie. 
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, 
obowiązany jest do: 
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1) dokonania odbioru usługi przerwanej, 
2) dokonania zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane przez Wykonawcę do dnia 
odstąpienia od umowy. 

§17 
1. Zakazuje się przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie 
bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 t. j.) oraz przepisy odrębne, a w 
szczególności: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2010 t.j. z późn. zm.), ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 t. j.), ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 
2020 r. poz. 797 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązujące akty prawa miejscowego podejmowane na 
podstawie ww. ustaw. 
3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo 
sąd powszechny w Świdnicy. 

§18 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz 
otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 

§19 
Załącznikami do umowy są: 
 Załącznik nr 1  - oferta Wykonawcy 
 Załącznik nr 2  - miejsca ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, ich 

pojemność oraz typ 
 Załącznik nr 3  - wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy PZP) 
 Załącznik nr 4 - wykaz aptek na terenie Gminy Jaworzyna Śląska  
 

Zamawiający:       Wykonawca: 
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                                                       Załącznik nr 2 do Umowy 

 Gmina Jaworzyna Śląska – pojemniki do selektywnej zbiórki  

 

L.P. Lokalizacja Metale i 
tworzywa 
sztuczne 

Szkło Papier Bioodpady 

1100 l 1100 l 1100 l 1100 l 

1 Wolności 26 
przy torach 

3 1 3 1 

2 Wolności35 2 1 1 1 
3 Wolności 25 2 1 2 1 
4 Wolności 14 3 1 1 1 
5 Wolności 

(przy 
garażach 
zbiornik 
inhoff) 

3 1 3 1 

6 Powstańców 
3 (obok 

zejścia PKP) 

2 1 2 1 

7 Ceglana 7,9  
boks za 

budynkiem 

2 1 3 1 

8 Westerplatte 
2,4 

1 1 1 1 

9 Ceglana 
2,4,6,za 
kortem 

4 1 3 
 

1 

10 Traugutta 2A 2 1 1 1 
11 Ekerta2(za 

garażami) 
4 1 2 1 

12 Wolności 15 2 1 2 1 
13 Westerplatte 

12 
2 1 3 1 

14 Ogrodowa 
10-12 

2 1 1 1 

15 Ogrodowa 
2.4.6 

2 1 3 1 

16 Słowackiego  
1-3 

3 1 3 1 

17 Powstańców 
Śl. 6 

2 1 1 1 

18 Powstańców 
Śl. 12 (SDPŚ) 

1 0 0 0 

19 Mickiewicza 
obok nr 7 

1 1 1 1 
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20 Polna 4-6 2 1 2 1 
21 1go Maja plac 

targowy 
2 1 1 1 

22 1 Maja 
podwórko 
obok 48 

2 1 1 1 

23 1 Maja 10 1 1 1 1 
24 1 Maja 12/14 1 0 1 1 
25 Kościelna 

naprzeciwko 
nr 1 

3 1 2 1 

26 Kościuszki/Ja
na Pawła II 

4 2 4 1 

27 Jana Pawła 7-
9 

2 0 0 1 

28 Ekerta 5 2 1 1 1 
29 Ekerta 2 (plac 

zabaw) 
2 1 2 1 

30 Kościuszki 
skrzyżowanie 
z Pocztową 

4 2 4 1 

31 Pocztowa 
przed nowa 

halą 

1 1 1 1 

32 Świdnicka 9 1 1 2 1 
33 Gniazdo I* 3 1 2 1 
34 Gniazdo II* 1 1 1 1 
35 Gniazdo III* 1 1 1 1 
36 Gniazdo IV* 1 1 1 1 
37 Gniazdo V* 1 1 1 1 
38 Gniazdo VI* 1 1 1 1 
39 Gniazdo VII* 1 1 1 1 
40 Karolina  

Wolności 4 
2 
 

0 0 0 

41 PKP Cargo 1 0 0 0 
 RAZEM  82 38 66 38 

 

ŁĄCZNA ILOŚĆ POJEMNIKÓW - 224 SZTUK 

 

 

*Lokalizacja umieszczenia pojemników zostanie wskazana przez Zamawiającego  
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Załącznik nr 3 do Umowy 

WYKAZ PRACOWNIKÓW 

Wykaz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności w zakresie umowy na zadanie pn. 

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 
i niezamieszkałych położonych w Gminie Jaworzyna Śląska” 

Lp. Imię i nazwisko Uwagi 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Zamawiający:        Wykonawca: 
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Załącznik nr 4 do Umowy 

WYKAZ APTEK NA TERENIE GMINY JAWORZYNA ŚLASKA 

Lp. Adres apteki 

1 Apteka „Cytrynka” ul. Świdnicka 4, 58-140 Jaworzyna Śląska 

2 Apteka „Pod Złotym Wężem” ul. Wolności 5, 58-140 Jaworzyna Śląska 

3 Apteka „Dobra Apteka” ul. Jana Pawła II 3, 58-140 Jaworzyna Śląska 

 


