
WARUNKI ZAMÓWIENIA 
O WARTOŚCI PONIśEJ 14000 EURO 

 
Zapytanie ofertowe 1/2008 

 
na realizację zadania: 

 
„ O d b i ó r  i  w y w ó z  o d p a d ó w  k o m u n a l n y c h   

z  t e r e n u  g m i n y  B l iŜ y n . ”  
 
 

ZATWIERDZAM: 
25.11.2008r. 



WARUNKI ZAMÓWIENIA 
O WARTOŚCI PONIśEJ 14000 EURO 

na realizację zadania: 
„Odbiór i wywóz odpadów komunalnych  

z terenu gminy BliŜyn.” 
 

I.  Nazwa i adres zamawiającego: 
 

GMINA BLIśYN 
26-120 BliŜyn ul. Kościuszki 79a 

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

 
II. Tryb udzielania zamówienia - zapytanie ofertowe  
W związku z faktem, iŜ Zleceniodawca planuje przeznaczyć na realizację przedmiotu 
zamówienia kwotę poniŜej wyznaczonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro, 
zamówienie będzie realizowane na podstawie art.4 ust. 1 pkt. 8  ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. PZP, zatem zapytanie ofertowe ma jedynie charakter sondaŜu 
rynkowego. 

III. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie: 
 
1.Odbioru i wywozu odpadów komunalnych niesegregowanych z pojemników o pojemności 
1,1m3 ustawionych przy Urzędzie Gminy w BliŜynie, po kaŜdorazowym zgłoszeniu przez 
Zamawiającego,  
2. Odbioru i wywozu odpadów komunalnych niesegregowanych z pojemników o pojemności 
0,24m3 ustawionych w: 
1) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w BliŜynie, 
2) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Mroczkowie, 
3) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej  w Nowym OdrowąŜku, 
4) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Nowkach, 
5) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Sorbinie, 
6) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wołowie, 
7) Hydroforni w Gostkowie po kaŜdorazowym zgłoszeniu przez zamawiającego,  
3. Odbioru i wywozu odpadów komunalnych niesegregowanych w workach o pojemności 
0,11-0,12m3 pochodzących ze sprzątania pasów dróg gminnych po kaŜdorazowym 
zgłoszeniu. Miejsca odbioru odpadów, będą kaŜdorazowo wskazywane przez Zamawiającego. 
4. Odbioru i wywozu odpadów zebranych w ramach akcji porządkowania terenów 
wskazanych przez uczestników „Programu Wspierania Edukacji Ekologicznej w Gminie 
BliŜyn dot. selektywnej zbiórki odpadów pod nazwą „Aby moja gmina pozostała piękna”.  
5. Odbioru i wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości, których właściciele nie 
zawarli umów. Na podstawie Decyzji wydanej przez Wójta Gminy BliŜyn. 
6. WyposaŜenia obiektów, o których mowa w pkt. 2 w pojemniki na odpady komunalne o 
pojemności 240l.  
7. Utrzymywania wszystkich pojemników, z których odbierane będą odpady 
 w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.  
8. Usuwania odpadów zalegających poza pojemnikami w przypadku ich przepełnienia. 
9. Oczyszczania miejsc zaśmieconych przez wykonawcę podczas załadunku. 
 



 IV. Kryteria oceny ofert: cena – 100% 
Ze względu na fakt, Ŝe zamówienie zawiera kilka przedmiotów zamówienia, dla których 
Wykonawca określi odrębne ceny, zaś przedmioty zamówienia z uwagi na częstotliwość 
ich wykonywania oraz wysokość kwot jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na ich 
realizację mają róŜne znaczenie dla Zamawiającego- określa się wagi poszczególnych cen 
jednostkowych ( wagi cen podane na formularzu oferty wykonania). 
Biorąc powyŜsze pod uwagę ocena ofert nastąpi na podstawie wyliczenia 
matematycznego wg wzoru: 
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Cx – liczba punktów badanej części oferty 
Cn – najniŜsza cena przedmiotu zamówienia w danej części spośród ofert nie  odrzuconych 
Cof.b. – cena przedmiotu zamówienia w danej części oferty badanej nie odrzuconej 
100 – wskaźnik stały 
W% - waga przedmiotu zamówienia w danej części  
Obliczenia dokonywane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

 
V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
VI. Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
VII. Miejsce i Termin wykonywania przedmiotu zamówienia: 

1. Zamówienie będzie  realizowane w okresie: 01.01.2009 r. - 31.12.2009r. 
2. Miejsce wykonania zamówienia:  Teren Gminy BliŜyn. 

 
VIII. Warunki udziału w post ępowaniu: 

O udzielenie w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w dniu składania 
oferty posiadają waŜne zezwolenie wójta gminy BliŜyn na wykonywanie usług objętych 
zamówieniem. Nie jest konieczne załączanie kserokopii zezwolenia. 
Brak zezwolenia będzie skutkował odrzuceniem oferty. 

 
Ocena  spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formuła: spełnia – nie spełnia.  
 
IX. Przygotowanie oferty 

 
1. Oferta winna obejmować całość zamówienia.  
2. Ofertę naleŜy sporządzić na formularzach  stanowiących załączniki nr 1, 2 i 3 
do ogłoszenia.  
3. W ofercie naleŜy podać cenę netto, cyfrowo i słownie jak równieŜ cenę brutto 
cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT ( w % oraz cyfrowo i słownie). 
4. Cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją danej części 
zamówienia. 
5. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być 
podpisane przez osobę/y uprawnione do podpisania oferty. UpowaŜnienie do 
podpisania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych 
dokumentów dołączonych przez Wykonawcę. 
6. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę – osobę/y upowaŜnioną/e do 
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym. 
 



X. Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu. Opakowanie 
oferty winno zostać oznaczone pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr 
telefonu oraz opisem: 

Oferta na wykonanie zadania 
„Odbiór i wywóz odpadów komunalnych 

 z terenu gminy BliŜyn.” 
- zapytanie ofertowe 1/2008 

 
z dopiskiem „NIE OTWIERA Ć”. 

 
XI. Ofert ę naleŜy złoŜyć do dnia 03.12.2008r. do godz. 8.45 w siedzibie  
Zamawiającego – pokój nr 1 (sekretariat) 
XII . Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2008r. o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego 
– pokój nr 10. Otwarcie ofert jest jawne. 
XIII . Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni. 
XIV . Załączniki: 
1.Oferta Wykonania – Zał. Nr 1 
2.Oświadczennie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 2 
3. Oświadczenie o zapoznaniu się z terenem Gminy BliŜyn – Zał. Nr 3 
4.Umowa wraz z wykazem dróg gminnych– Zał. Nr 4 
 
 



 
Załącznik nr 1 do  

Warunków Udzielenia Zamówienia 
- zapytanie ofertowe 1/2008 

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

OFERTA WYKONANIA  

Po zapoznaniu się z warunkami podanymi w ogłoszeniu  
– zapytanie ofertowe 1/2008  na wykonywanie zadania odbiór i wywóz odpadów 

komunalnych z terenu gminy BliŜyn. 
 
 
Oferujemy/ę wykonanie usług objętych zapytaniem za następującą cenę: 
 

Lp  
Opis usługi 

 
Jednostka  

miary 
 

 
Cena  

bez VAT-u 
zł 

 
VAT 
%/zł 

 

 
Cena  

z VAT-em 
zł 

1 

1.Odbiór i wywóz odpadów komunalnych 
niesegregowanych z pojemników o pojemności 
1,1m3 ustawionych przy Urzędzie Gminy w 
BliŜynie, po kaŜdorazowym zgłoszeniu przez 
zamawiającego, 
2. Odbiór i wywóz odpadów komunalnych 
niesegregoanych z pojemników o pojemności 
0,24m3 ustawionych w: 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w BliŜynie, 
2) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Mroczkowie, 
3) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej  w Nowym 
OdrowąŜku, 
4) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Nowkach, 
5) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Sorbinie, 
6) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wołowie, 
7) Hydroforni w Gostkowie po kaŜdorazowym 
zgłoszeniu przez zamawiającego, 
3. Odbiór i wywóz odpadów komunalnych 
niesegregowanych w workach o pojemności 
0,11m3 pochodzących ze sprzątania pasów dróg 
gminnych po kaŜdorazowym zgłoszeniu.  
4. Odbioru i wywozu odpadów zebranych  
w ramach akcji porządkowania terenów 
wskazanych przez uczestników „Programu 
Wspierania Edukacji Ekologicznej w Gminie 
BliŜyn dot. selektywnej zbiórki odpadów pod 
nazwą „Aby moja gmina pozostała piękna”.  
 

Waga ceny- 70% 

 
 
 

m3 

   

2. 

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

Waga ceny- 30%y 

 
 

m3 

   

                                                          
   Razem: 

  
 

  



 
2. Oświadczam/y, Ŝe: 
1) uwaŜam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 
terminu składania ofert, 
2) posiadam/y zezwolenie Wójta Gminy BliŜyn na świadczenie usług  
w zakresie odbioru odpadów komunalnych, 
3) akceptuję/my wzór umowy i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru niniejszej 
oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego, 
4) zadanie wykonywał będę osobiście/ przez podwykonanwców* 
....................................................................................................................................................... 

Nazwy i adresy podwykonanwców 
 

3. Oferta wraz z załącznikami zawiera .................. kolejno ponumerowanych stron. 
 
 
 
................................................. 
miejscowość / data 
 

............................................................ 
Podpisy upowaŜnionych osób 
 
 

* niepotrzebne skreślić 
 



Załącznik nr 2  
do Warunków Udzielenia Zamówienia 

- zapytanie ofertowe 1/2008 
 
 

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

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

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  
wykonywanie usług odbioru i transportu  

odpadów komunalnych z terenu gminy BliŜyn. 
w imieniu 

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

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

 

oświadczam, Ŝe: 

1) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, 

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

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

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

 

 
 
 
 

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

do reprezentacji Wykonawcy) 



Załącznik nr 3 do 
 Warunków Udzielenia Zamówienia 

- zapytanie ofertowe 1/2008 
 

 

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

(miejscowość i data) 

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

 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 

o  z a p o z n a n i u  s ię  z  t e r e n e m  g m i n y  B l iŜ y n  
 
 
 

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

świadczenia przedmiotu zamówienia, a w szczególności z lokalizacją budynków 

komunalnych oraz dróg gminnych na terenie Gminy BliŜyn, z których odbierane będą odpady 

i nie wnoszę / wnosimy* zastrzeŜeń. 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

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

do reprezentacji Wykonawcy) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 4  

do Warunków Udzielenia Zamówienia 
- zapytanie ofertowe 1/2008 

 
 

Umowa 
o wywóz odpadów komunalnych  

 
 

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

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

przez: 

Mariusza Walachni ę     –    Wójta Gminy  
 
a ………………………………………………………………………………………………… 

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

reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………… 
 
 

§ 1 
1. Na podstawie rozstrzygnięcia z dnia ........................ r. postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego 1/2008. 
 o wartości poniŜej 14.000 euro- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Odbioru i wywozu odpadów komunalnych niesegregowanych z pojemników  
o pojemności 1,1m3 ustawionych przy Urzędzie Gminy w BliŜynie, po kaŜdorazowym 
zgłoszeniu przez Zamawiającego;  
2) Odbioru i wywozu odpadów komunalnych niesegregowanych z pojemników  
o pojemności 0,24m3 ustawionych w: 

a) Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w BliŜynie, 
b)  Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Mroczkowie, 
c)  Ochotniczej StraŜy PoŜarnej  w Nowym OdrowąŜku, 
d)  Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Nowkach, 
e)  Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Sorbinie, 
f)  Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wołowie, 
g) Hydroforni w Gostkowie po kaŜdorazowym zgłoszeniu przez Zamawiającego. 

3) Odbioru i wywozu odpadów komunalnych niesegregowanych w workach o pojemności 
0,11m3 pochodzących ze sprzątania pasów dróg gminnych po kaŜdorazowym zgłoszeniu 
przez Wykonawcę.   
4) Odbioru i wywozu odpadów zebranych w ramach akcji porządkowania terenów 
wskazanych przez uczestników „Programu Wspierania Edukacji Ekologicznej w Gminie 
BliŜyn dot. selektywnej zbiórki odpadów pod nazwą „Aby moja gmina pozostała piękna”.  



5) Odbioru i wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości, których właściciele nie 
zawarli umów. Na podstawie Decyzji wydanej przez Wójta Gminy BliŜyn. 
6). WyposaŜenia obiektów, o których mowa w pkt. 2 w pojemniki na odpady komunalne  
o pojemności 240l.  
7) Utrzymywania wszystkich pojemników, z których odbierane będą odpady 
 w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.  
8) Usuwania odpadów zalegających poza pojemnikami w przypadku ich przepełnienia. 
9) Oczyszczania miejsc zaśmieconych przez Wykonawcę podczas załadunku. 
 

§ 2 
1.Odpady, o których mowa w § 1,ust. 1, pkt. 3 i 4 odbierane będą z miejsc wskazywanych 
kaŜdorazowo przez Wykonawcę w zleceniu. 
2. Usługi, o których mowa w § 1, ust. 1, pkt.5 świadczone będą w terminach i miejscu 
kaŜdorazowo określanym Decyzją Wójta Gminy BliŜyn wydawaną w sprawie wywozu 
zastępczego. 
3. O rozpoczęciu wykonywania usługi, o której mowa w ust.2 Zamawiający 
kaŜdorazowo będzie informował Wykonawcę w formie pisemnej.  
4.Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu kaŜdorazowego  
przypadku utrudniania odbioru i wywozu odpadów z nieruchomości, których właściciele 
nie zawarli umów. 

§3 
1.Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych wystawionych 
wyłącznie w miejscach i ilościach wskazanych przez Zamawiającego w zleceniu. 
2. Maksymalny termin realizacji usług od daty zlecenia przez Zamawiającego wynosi  
5 dni roboczych. 
 

§4 
Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przy świadczeniu usług stosownych norm 
 dotyczących ochrony środowiska, świadczyć usługi środkami transportu do tego 
 przystosowanymi oraz kaŜdorazowo zachować czystość w miejscach, w których 
 znajdują się zgromadzone odpady komunalne. 

 
§ 5 

Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy odbiór odpadów w formie pisemnej, 
telefonicznej lub mailem. 
 

§6 
Osobą upowaŜnioną do potwierdzania realizacji usługi jest pracownik Urzędu Gminy  
w BliŜynie p. Agnieszka Stachoń.  
 

§ 7 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości pojemników, o czym niezwłocznie 

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

 
§ 8 

Umowa zawarta jest na okres od 01 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009 r. 
 
 
 



§ 9 
1. Za prawidłowo wykonany przedmiot umowy, o którym mowa w §1 pkt.1-4 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wg. następującej stawki: 
.......................... zł netto ( słownie: .............................................) plus ..........% VAT 
za1m3 odpadów. 

2. Za prawidłowo wykonany przedmiot umowy, o którym mowa w §1 pkt.5 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wg. następującej stawki:  
.......................... zł netto ( słownie: .............................................) plus ..........%  VAT 
za1m3 odpadów. 

3. Zapłata dokonywana będzie w okresach miesięcznych na podstawie wystawionej przez 
Wykonawcę faktury VAT. 
3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty naleŜności wynikającej z faktury VAT  

w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania, po potwierdzeniu wykonania przedmiotu  
umowy przez osoby o których mowa w § 4. 

 
§ 10 

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

Zamawiający moŜe zlecić zastępczy odbiór odpadów innemu podmiotowi, przy czym 
Wykonawca pokryje pełne koszty zastępczego wykonania usługi. Nie stosuje się 
wówczas ust. 2. 

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

 
§ 11 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym  
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych warunków niniejszej umowy.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy za 1 miesięcznym okresem 
wypowiedzenia w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć  
w dniu podpisania umowy.  
3.Okres wypowiedzenia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu 
wypowiedzenia umowy. 
 

§ 12 
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 
 

§ 13 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 14 
Integralną częścią niniejszej  umowy jest wykaz dróg gminnych. 
 

§ 15 



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

Zamawiający        Wykonawca 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


