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Nazwa Zamawiającego: Gmina Bliżyn 

REGON:   291009981 

NIP:     663-12-57-935 

Miejscowość   Bliżyn 

Adres:    ul. Kościuszki 79A 

Strona internetowa:  www.ugblizyn.pl 
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Tel./fax.:    (041) 25 41 172, (041) 25 41 236 

 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na 

adres: 

Urząd Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79A, 26-120 Bliżyn 

 

Postępowanie oznaczone jest jako: OS.271.1.2014 

Numer zadania: 6/2014 

 

 

 

  



Rozdział 1.  Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których 
  zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 

 

1. Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) oraz 

zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

 Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 220495-2014 z dnia ,17.10.2014 r. 

 strona internetowa Zamawiającego – www.ugblizyn.bip.doc.pl . 

 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

 

Rozdział 2.   Opis przedmiotu zamówienia  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie 

zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Bliżyn, na 

których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki 

Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia 

Planu Gospodarki Odpadami dla województwa Świętokrzyskiego na lata 2012- 2018, oraz 

przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bliżyn. 

Przedmiot zamówienia obejmuje również prowadzenie i obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych, który będzie zlokalizowany w Bliżynie. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, który określa 

przedmiot zamówienia, wzór umowy – załącznik nr 2 do SIWZ znajdujące się w komplecie 

materiałów przetargowych. 

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

90.50.00.00-2 Usługi związane z odpadami komunalnymi  

90.51.40.00-3 Usługi recyklingu odpadów  

90.51.10.00-2 Usługi wywozu odpadów  

90.51.20.00-9 Usługi transportu odpadów  

90.51.31.00-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych  

90.53.30.00-2 Usługi gospodarki odpadami  

Rozdział 3.  Termin wykonania zamówienia 
 

Wykonawca zrealizuje usługę w terminie: od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r. 

Rozdział 4.  Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania 

oceny spełniania tych warunków oraz określenie przez Zamawiającego  

wymogów jakie oferowane usługi muszą spełniać 

http://www.pansa.pl/


1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone  

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 

 a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

 Wykonawca winien wykazać, że posiada: 

- wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Bliżyn, o którym 

mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

- decyzje zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 

komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,  

Wykonawca winien wykazać, że w okresie  ostatnich trzech lat, przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy  – w tym okresie, wykonał 

należycie,  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonał lub wykonuje należycie,  

co najmniej jedną lub więcej usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli  

nieruchomości  i o łącznej masie co najmniej 1 000 Mg - (Załącznik nr 5). 

c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia: 

- co najmniej dwoma pojazdami bezpylnymi, przystosowanymi do odbierania zmieszanych 

odpadów komunalnych z tylnym lub przednim mechanizm załadowczym z funkcją 

kompaktującą, 

- co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych o ładowności co najmniej 3,5 t, 

- co najmniej jednym pojazdem typu hakowiec, lub bramowiec, lub pojazdem skrzyniowym do 

odbioru odpadów wielkogabarytowych, 

- co najmniej jednym samochodem dostawczym lub terenowym przystosowanym do odbioru 

odpadów komunalnych z możliwością wjazdu na drogi gminne (szerokości dróg w zasobach 

Zamawiającego od 2,4m do 3,0 m ) – (Załącznik Nr 6). 

d)  sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Wykonawca winien wykazać, że posiada opłacona polisę, a w przypadku jej braku inny 

dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co 

najmniej 1 000 000,00 zł. 

e) wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji 

Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku wykazania się 

doświadczeniem i wiedzą innego podmiotu Wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że dany 

Wykonawca będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia. 

Powyższe zobowiązanie winno w swej treści wyczerpywać kwestie określone w §1 ust. 6 pkt. 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzaju 



dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich mogą być 

składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone 

w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu Zamawiający żąda 

złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5. 

5. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału  

w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia  

i dokumenty wg. Metody „spełnia/nie spełnia”. 

Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców 

 

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 Pzp Zamawiający żąda: 

a) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 

(załącznik nr 3) – oryginał podpisany przez wykonawcę  

b) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta 

Gminy Bliżyn, o którym mowa z art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach, 

c) decyzje zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 

komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach, 

d) Wykaz  wykonanych lub wykonywanych usług odbioru odpadów komunalnych, w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie (załącznik Nr 5), podpisanego przez Wykonawcę - 

oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

W przypadku polegania przez Wykonawcę na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, Wykonawca 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 

do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 

nich przy wykonywaniu zamówienia - oryginał dokumentu. Oryginał dokumentu musi być 

podpisany przez Wykonawcę.  

e) wykazu narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji 

zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (załączniki Nr 6), 

podpisanego przez Wykonawcę - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę, zawierającego co najmniej: 

 - kubaturę samochodów specjalistycznych – bezpylnych w m3; 

 - ładowność samochodów skrzyniowych w Mg. 

W przypadku polegania przez Wykonawcę na potencjale technicznym innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, Wykonawca 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 

do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 



tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 

nich przy wykonywaniu zamówienia - oryginał dokumentu. Oryginał dokumentu musi być 

podpisany przez Wykonawcę. 

g) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda złożenia następujących 

dokumentów:  

a)  oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenia 

zamówienia publicznego, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 

(Załącznik Nr 4) - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z 

Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.  

b)  aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

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

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

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy; - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z 

wykonawców składających ofertę wspólną.  

c)  odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu [wystawionego 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert] - oryginał lub kopia 

dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku 

składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających 

ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć 

oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę .  

d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, 

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

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji [wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert] - oryginał lub kopia dokumentu 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

 W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne 

zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski w 

formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  



f)  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - wg wzoru określonego w Załączniku 

nr 10 do SIWZ część B, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 

-wg wzoru określonego w Załączniku nr 10 do SIWZ część A. Wymagana forma dokumentów 

–oryginał. 

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 

    Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale 5. ust. 1 pkt 3) – 5) SIWZ składają 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że : 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne 

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

4. Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: 

a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania 

Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 

finansowych, tych podmiotów. Wymagana forma dokumentu –oryginał 

b) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje 

pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu –oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 

c) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku 

wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu – 

oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza, 

d) dowód wniesienia wadium – zgodnie z opisem w Rozdziale 8 SIWZ. 

Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

 

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. Zgodnie z art. 141 Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników 

określa art. 366 kodeksu cywilnego. 



3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 

Pzp, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

4. Wykonawcy występujący wspólnie (w tym: konsorcjum, spółka cywilna) muszą łącznie 

spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. 

5. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie (w tym: w ramach konsorcjum, spółki 

cywilnej) musi spełniać warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. 

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także 
wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą w formie:  

 pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1 

 faksem (nr 041 25 41 236)  

 drogą elektroniczną (adresy:  ugblizyn@wp.pl)  

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.  

2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 

oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami 

muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 

składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub 

elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania, 

4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego 

o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:  

1) nazwę i adres Wykonawcy,  

2) nr telefonu i faksu, e-mail, 

3) znak postępowania – OS.271.1.2014 

5. SIWZ została opublikowana na stronie: wwwugblizyn.bip.doc.pl oraz można ją także odebrać 

w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy w Bliżynie, ul. Kościuszki 79A,  26-120 Bliżyn,  

w godzinach urzędowania Zamawiającego. 

6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  

Michała Pogodzińskiego tel. (041) 25 41 104 wew.39, fax (041) 25 41 236, e-mail: 

ugblizyn@wp.pl 

 

Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium 
 

 

mailto:ugblizyn@wp.pl


1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

wadium w wysokości  10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 

ustawy Pzp, tj.: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 

U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania 

ofert. 

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy Oddział Bliżyn Nr 04 8520 0007 2001 0010 5688 0002 

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty 

zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert 

w siedzibie Zamawiającego Bliżyn, ul. Kościuszki 79A, w Punkcie Podawczym, a kserokopię 

dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 

7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie 

Wykonawcy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 

8. Zwrot wadium. 

 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt. 5. 

 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający 

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie ppkt 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania 

jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez zamawiającego. 

 5) Wadium Wykonawcy zostanie zatrzymane wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca  

w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu, nie złożył dokumentów, oświadczeń, lub pełnomocnictw, 

chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 

spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 

oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, 

nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub termin składania ofert. 



 6) Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz  

z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: 

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

Rozdział 9.  Termin związania ofertą 
 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia 

składania ofert włącznie. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. 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. 

4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 

terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.  

 

Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1.  Warunki formalne: 

1)  Oferta musi być przygotowana  w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu 

nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszystkie pisma 

sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny 

zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym; w przypadku braku 

tłumaczenia pism obcojęzycznych zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 1 

w związku z art. 9 ust. 2 Pzp; 

2) Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron 

musi rozpoczynać się od nr 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty (dopuszczalny jest 

brak numeracji stron w przypadku gdy wszystkie strony oferty są trwale zszyte lub w inny 

sposób scalone); 

3) Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę uprawnioną  do podpisania 

oferty, przy czym wykonawca może nie podpisywać stron niezapisanych i tak: 

a) osobę(y) wykazaną(e) prowadzonych przez Sąd rejestrach handlowych, spółdzielni lub 

rejestrach przedsiębiorstw państwowych lub, 

b) osobę(y) wymienioną(e) w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej lub, 



c) inną(e) osobę(y) legitymującą(e) się podpisem pełnomocnika do reprezentowania 

wykonawcy udzielonym przez osoby, wymienione w pkt a) i b); 

4) Każda poprawka w ofercie pod rygorem odrzucenia oferty musi być podpisana przez 

osobę uprawnioną do podpisywania oferty; 

5) Wszystkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) powinny być 

opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Jeżeli oferta jest podpisana przez 

pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile 

nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty. Brak podpisu powoduje uznanie 

poprawki za nieistniejącą; 

6) Jeżeli osoba podpisująca ofertę i składająca, w imieniu Wykonawcy, oświadczenia i inne 

pisma, nie jest osobą upoważnioną na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru 

albo innego dokumentu załączonego do oferty, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

stosowne Pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i wystawione przez osobę(y) 

reprezentującą(e) Wykonawcę albo załączone jako kopia (odpis) poświadczona(-y) 

notarialnie; 

7) Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty może złożyć tylko jedną ofertę, w której 

musi być zaoferowana tylko jedna cena; 

8) Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na 

własnych formularzach pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie warunkom 

określonym przez Zamawiającego w SIWZ oraz warunkom określonym w ustawie oraz  

w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie; 

9) Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym 

opakowaniu zewnętrznym z napisem: 

 

Oferta na zadanie 

„ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH  

Z TERENU GMINY BLIŻYN ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 

ODPADÓW KOMUNALNYCH” 

– znak sprawy OS.271.1.2014” 

 

2.  Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można 

odczytać zgodne z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli 

własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska w pełnym brzmieniu to 

znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać 

imię i nazwisko podpisującego. 

3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą  być  

udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być oznaczone klauzulą: „Informacje 

stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji” oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od 



pozostałych informacji  zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby 

umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji 

stron). 

4.  W przypadku złożenia oferty w konsorcjum wypełniając formularz ofertowy, jak również 

inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. Nazwa i adres Wykonawcy” 

należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. 

5. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę. Wykonawca może 

wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed upływem 

terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian przez Wykonawcę musi być 

złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, ze stosownym dopiskiem na 

opakowaniu np. „ZMIANA OFERTY”. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną 

otwarte przy otwieraniu oferty i zostaną dołączone do oferty. 

6. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną ofertę lub 

wycofać się z postępowania o zmówienie publiczne poprzez złożenie stosowanego pisemnego 

powiadomienia (oświadczenia) z napisem na kopercie np. „WYCOFANIE OFERTY”. 

7. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie 

Wykonawcę. 

8. Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty ułożone w kolejności, jak niżej: 

1) wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1), 

2) dowód wpłaty wadium, 

3)oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp (załącznik    

nr 3), 

4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy Pzp (załącznik nr 4), 

5) dokumenty uwiarygadniające wykonawcę stosownie do Rozdziału 5 SIWZ ( w tym wykazy 

stanowiące załączniki nr 5 i 6), 

6)informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcą (załącznik nr 7)- 

wykonawca składa w przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcy. 

7) informacja o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej (załącznik  

nr 10) 

9. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie. 

 

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia  ofert 
 

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, ul. Kościuszki 79A, w Punkcie Podawczym, 

w terminie do dnia 28 października 2014  roku, godz. 12.00  

2. Otwarcie ofert nastąpi w  Urzędzie Gminy w Bliżynie  ul. Kościuszki 79A,  pok. 6 dnia  

28 października 2014 roku, godz. 12.15  

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu 

ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 12.15 w Urzędzie Gminy. 



4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków 

gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.  

6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy 

nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 

do Zamawiającego. 

 

 

Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena–100%, 

 (maksymalnie–100 pkt) Ilość punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie wyliczona 

wg poniższego wzoru: 

         C min. 
C = ------------ x100%            1 %-1 punkt 
        C bad. 

gdzie: 

C – ilość punktów oferty badanej, 

C min.– cena minimalna spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu, 

C bad.– cena oferty badanej. 

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a 

Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt 4, dokonywanie 

jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

4. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, a w szczególności w przypadku stwierdzenia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny 

ofertowej Zamawiający uzna, że Wykonawca podał prawidłowo cenę jednostkową za 1 osobę, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 



5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia nie wyrazi pisemnej zgody na poprawienie w ofercie omyłek polegających na 

niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. 

6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający 

odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 

wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. 

7. Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert na dane zadanie okaże się, że nie można dokonać 

wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

ofert dodatkowych. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 

złożonych ofertach. 

Rozdział 13. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być 

prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli 

zamawiający przewiduje rozliczenie w walutach obcych 

 

Rozliczenia miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej  

w złotych (PLN). 

Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie  zawiadomi 

Wykonawców,  którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę/firmę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres  Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru 

oraz nazwy/firmy,  albo imiona i nazwiska, siedziby albo adresy zamieszkania i adresy 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w przyjętym 

kryterium oceny ofert, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2) lub ust. 2 pkt 1) lit a) lub pkt 3) lit. a), po 

upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 

swojej siedzibie. 



3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. 

Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy 

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w wysokości 5% ceny ofertowej wraz z podatkiem VAT. Zabezpieczenie musi być wniesione  

w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, 

ale przed jej podpisaniem. 

1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1)pieniądzu; 

2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3)gwarancjach bankowych; 

4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5)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. 

2. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej; 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 

lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

3)przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez zamawiającego. 

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

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

oprocentowanym  rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione  

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1.Za zgodą zamawiającego wykonawca może 

dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2. 



Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na 

rachunek bankowy Urzędu gminy w Bliżynie nr konta: 04 8520 0007 2001 0010 5688 0002  

z dopiskiem: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Bliżyn 

oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” 

8. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie 

Zamawiającego. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty 

stwierdzenia przez Zamawiającego wykonania zamówienia w sposób należyty.  

Rozdział 16. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego 

 

Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

Rozdział 17. Inne informacje 
 

1. Zamawiający nie przewiduje: 

1) zawarcia umowy ramowej; 

2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 

3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 

4) udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

Rozdział 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

 

1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp tj. odwołanie i 

skarga. 

2. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. 

Dz.U. z 2013 poz. 907 późn. zm. ) – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu 

okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w Ustawie. Środki ochrony prawnej 

określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, 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. 

3. Odwołanie wnosi się w terminie i na zasadach określonych w rozdziale 2 działu VI ustawy 

Pzp.  



4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia  zamieszczenia specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w przypadku zamówień 

w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

6. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia 

umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

Rozdział 19. Załączniki 
 

Załącznik Nr 1 – formularz oferty 

Załącznik Nr 2 – wzór umowy 

Załącznik Nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu zgodnie z art. 22 

ust.1 ustawy Pzp 

Załącznik Nr 4 -  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

Załącznik Nr 5 -  wykaz wykonanych lub wykonywanych usług odbioru odpadów komunalnych, 

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

działalności jest krótszy – w tym okresie 

Załącznik Nr 6 – wykaz narzędzi urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu 

realizacji zamówienia 

Załącznik Nr 7 –informacja o zleceniu przedmiotu zamówienia podwykonawcą 

Załącznik Nr 8 – opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 9 – wykaz nieruchomości na terenie gminy Bliżyn 

Załącznik nr 10 -  informacja o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej  

 


