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ROZDZIAŁ 1 – NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO – INFORMACJE OGÓLNE 

1. Nazwa Zamawiającego: Zarząd Cmentarzy Komunalnych 

2. Adres Zamawiającego (adres do korespondencji): 
pl. Strzelecki 19/21, 50-224 Wrocław 

3. Strona internetowa Zamawiającego: www.zck.wroc.pl 

4. Numer Identyfikacji Podatkowej Zamawiającego: 896-000-56-67 

5. Numer REGON Zamawiającego: 930588625 

6. Numer telefonu Zamawiającego: 71 320 79 21 

7. Numer faksu Zamawiającego: 71 320 79 32 

8. Adres e-mail Zamawiającego: biuro@zck.wroc.pl 

9. Rachunek bankowy Zamawiającego, na który należy wnosić wadia i zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, prowadzony przez PKO BP SA: 

1) numer rachunku dla podmiotów krajowych: 

59 1020 5226 0000 6702 0416 5114; 

2) numer rachunku dla podmiotów zagranicznych: 

kod IBAN-SWIFT: PL 59 1020 5226 0000 6702 0416 5114 BPKOPLPW; 

10. Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 
do 15:00 

11. Ogłoszenie o zamówieniu, dotyczące niniejszego postępowania: 

1) zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 
09.09.2016 r.; 

2) zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.zck.wroc.pl 
w dniu 09.09.2016 r.; 

3) zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 
przy pl. Strzeleckim 19/21 we Wrocławiu w dniu 09.09.2016 r.; 

12. Użyte w specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

1) „ZCK” lub „Zamawiający” – Zarząd Cmentarzy Komunalnych; 

2) „postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego 
na podstawie niniejszej specyfikacji; 

3) „SIWZ” – niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 

4) „ustawa Pzp” lub „Pzp” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi 
zmianami); 

5) „rozporządzenie w sprawie dokumentów”- rozporządzenia 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. 
2016 poz. 1126); 

6) „rozporządzenie w sprawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia”- rozporządzenie wykonawcze Komisji (EU) 2016/7 z dnia 
5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE nr L 3/16 z 6.1.2016 str.16), 

7) „JEDZ” - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 
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8) „zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, które jest 
przedmiotem niniejszego postępowania; 

9) „Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 
publicznego; 

10) „Umowa o podwykonawstwo” - należy przez to rozumieć umowę w formie 
pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub 
roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między 
wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem 
(podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane 
także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 
podwykonawcami. 

 

ROZDZIAŁ 2 – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2164 z późniejszymi zmianami); 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

3. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ 3 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi wywozu odpadów stałych gromadzonych 
w pojemnikach oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie z terenu Cmentarzy 
Komunalnych. 

2. Realizacja przedmiotu zamówienia została podzielona na oddzielne zadania 
w zależności od lokalizacji pojemników: 

1) zadanie nr 1 – pojemniki zlokalizowane na terenie Cmentarza Komunalnego 
Oddział Osobowice przy ul. Osobowickiej we Wrocławiu; 

     Roczny wywóz śmieci Oddział Osobowice we Wrocławiu szacunkowo 
wyniesie 1 696 ton; 

2) zadanie nr 2 – pojemniki zlokalizowane na terenie Cmentarza Komunalnego 
Oddział Grabiszyn przy ul. Grabiszyńskiej 333 we Wrocławiu; 

Roczny wywóz śmieci Oddział Grabiszyn we Wrocławiu szacunkowo 
wyniesie 980 ton; 

3) zadanie nr 3 – pojemniki zlokalizowane na terenie Cmentarzy Komunalnych: 

a. Psie Pole  przy ul. Kiełczowskiej 90 we Wrocławiu: 

Roczny wywóz śmieci Oddział Psie Pole przy ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu, 
szacunkowo wyniesie  149 ton; 

b. Oddział Pawłowice  przy ul. Złocieniowej we Wrocławiu: 

     Roczny wywóz śmieci Oddział Pawłowice we Wrocławiu szacunkowo 
wyniesie 455 mp; 
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c. Oddział Jerzmanowo przy ul. Jerzmanowskiej we Wrocławiu; 

     Roczny wywóz śmieci Oddział Jerzmanowo we Wrocławiu 
szacunkowo wyniesie 743 mp; 

d. Oddział Leśnica przy ul. Trzmielowickiej we Wrocławiu. 

          Roczny wywóz śmieci Oddział Leśnica we Wrocławiu szacunkowo 
wyniesie 303 mp; 

3. Szczegółowy zakres usługi zawarty jest załączniku nr 1 do SIWZ. 

4. Oferta musi być kompletna w zakresie poszczególnych części zamówienia. 

5. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego 
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcom. 

7. Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV): 

 

 Kody CPV Opis 

Główny przedmiot 90511000-2 Usługi wywozu odpadów 

 

ROZDZIAŁ 4 – INFORMACJA DOTYCZĄCA WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA  
W ART. 29 UST. 3A USTAWY PZP. 

 

1. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujący pracę polegającą na kierowaniu 
samochodami przewidzianymi do realizacji zamówienia w zakresie odbioru odpadów, 
w całym okresie obowiązywania umowy, były zatrudnione na podstawie umowy 
o pracę, były objęte ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, posiadały 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, niezbędne do wykonania usług będących 
przedmiotem umowy. 

2. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Wykaz 
Pracowników świadczących usługi. 

3. Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde 
wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych zobowiązuje się przedstawić 
bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest wykonywany przez 
osoby będące pracownikami. 

4. Zamawiający wymaga aby do wykonania przedmiotu umowy był kierowane osoby, 
których wynagrodzenie za pracę jest równe lub przekracza równowartość wysokości 
wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z 10.10.2002 o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U., z 2002 r. nr 200, poz. 1679 z późn. zm.). 

5. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez 
Wykonawcę zobowiązania określonego powyżej, Zamawiający niezwłocznie 
zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią 
stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 
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ROZDZIAŁ 5 – INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 
UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości 
nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających 
na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – 
dotyczy każdej z części zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ 6 – OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostało podzielone na trzy zadania. Za ofertę częściową uważa się 
ofertę złożoną na realizacje danego zadania. Wykonawcy mogą złożyć ofertę 
na realizacje dowolnej ilości zadań (od 1 do 3). 

 

ROZDZIAŁ 7 – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia- 36 miesięcy tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. 

 

ROZDZIAŁ 8 – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, 
którzy: 

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w przepisie 
 art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, o ile zostały one określone w ogłoszeniu; 

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  

2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione 
warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów,  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej  

tj. muszą:  

1) posiadać kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej –w przypadku ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców 
o udzielenie niniejszego zamówienia, każdy z nich musi posiadać kompetencje 
i uprawnienia, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

a) Zamawiający wymaga wpisania Wykonawcy mającego siedzibą w UE do jednego 
z rejestrów handlowych prowadzonych w państwie członkowskim UE, w którym 
posiadają siedzibę, określonych w załączniku nr XI do Dyrektywy 2014/24/UE, 

b) Zamawiający wymaga wpisania Wykonawcy do rejestru działalności regulowanej 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
na terenie Gminy Wrocław, prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia 
na podstawie art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) dotyczące 
odpadów zaklasyfikowanych do grupy „20” odpady komunalne łącznie z frakcjami 
gromadzonymi selektywnie;. 
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c) Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę zezwolenia na zbieranie 
odpadów, wydane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego na podstawie art. 
41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) 
dotyczące odpadów zaklasyfikowanych do grupy „20” odpady komunalne łącznie 
z frakcjami gromadzonymi selektywnie;. 

d) Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę zezwolenia na transport 
odpadów, wydane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego na podstawie art. 
233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) 
dotyczące odpadów zaklasyfikowanych do grupy „20” odpady komunalne łącznie 
z frakcjami gromadzonymi selektywnie;. 

2) dysponować zdolnością techniczną i zawodową;  

aby Zamawiający uznał Wykonawcę za spełniającego warunek dysponowania 
zdolnością techniczną i zawodową, Wykonawca musi spełniać następujące warunki 
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny 
i zawodowy): 

a) składając ofertę na zadanie nr 1: wykonać w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, usługi, usługi wywozu odpadów stałych o łącznej 
ilości nie mniejszej niż 5088 t lub odpowiedniej ilości w mp 
przy uwzględnieniu przelicznika 1 mp – 0,1 tona; 

b) składając ofertę na zadanie nr 2: wykonać w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, usługi, usługi wywozu odpadów stałych o łącznej 
ilości nie mniejszej niż 2940 t lub odpowiedniej ilości w mp przy 
uwzględnieniu przelicznika 1 mp – 0,1 tona; 

c) składając ofertę na zadanie nr 3: wykonać w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, usługi, usługi wywozu odpadów stałych o łącznej 
ilości nie mniejszej niż 897 t lub odpowiedniej ilości w mp przy 
uwzględnieniu przelicznika 1 mp – 0,1 tona; 

Uwaga: w przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie części należy 
wykazać się odpowiednią ilością wykonanych usług dla każdego z zadań  

3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca (w przypadku 
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia każdy z osobna) musi  być ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem mówienia 
na sumę gwarancyjna w wysokości minimum 200 000,00 zł, nie zależnie 
od zadania na które jest składana oferta; 

3. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.  

Zgodnie z art. 24 ust 5 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy 
na podstawie pkt 1):  

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);  
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Wykonawcy zobowiązani są do wykazania braku podstaw do wykluczeni 
w powyższym zakresie. 

4. Wykonawca winien jest wykazać brak podstaw wykluczenia zgodnie 
 z art. 24 ust.1 pkt 13) – 23). 

5. Ocena spełniania ww. warunków oraz braku podstaw do wykluczenia dokonana 
zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
wyszczególnionych w Rozdziale 9 siwz. Z treści załączonych dokumentów musi 
wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił i brak jest podstaw 
do wykluczenia z ww. podstaw. 

6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia. 

ROZDZIAŁ 9 – WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty, przy czym 
w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu 
 i w odniesieniu do każdego z nich musi to zostać wykazane:  

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) jako wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których 
mowa w rozdziale 8 ust. 2 niniejszej SIWZ oraz że nie podlega wykluczeniu 
z udziału w postępowaniu, sporządzony i wypełniony zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie 
zgodnym z załącznikiem nr 2 do niniejszej SIWZ.  

2) UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest zamieścić wszystkie informacje niezbędne 
w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
rozdziale 8 ust. 2 niniejszej SIWZ w Jednolitym Europejskim Dokumencie 
Zamówienia.  

3) Wykonawca, który bierze udział w postępowaniu i nie polega na zdolności innych 
podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
przedkłada Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dot. Wykonawcy 
zawierający informacje, o których mowa w Załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.  

4) W związku z tym, że Zamawiający zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy PZP ocenia, 
czy udostępniane Wykonawcy na podstawie art. 22a ust. 1 i 2 ustawy PZP przez 
inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) 
ustawy PZP, Wykonawca, który bierze udział w postępowaniu i polega 
na zdolności  innego lub innych podmiotów składa własny aktualny na dzień 
składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia podpisany przez 
siebie oraz odrębny aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski 
Dokument Zamówienia odnoszący się do każdego z podmiotów, na zasobach 
których Wykonawca polega i przez niego podpisany zawierający informacje: 
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a) o których mowa w części II sekcja A i B oraz w części III (podstawy 
wykluczenia),  

b) a jeśli korzysta z zasobów podmiotu trzeciego (przy czym Zamawiający 
wyjaśnia, że zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy PZP 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) – w części 
II sekcja A i B, w części III (podstawy wykluczenia) oraz w części IV (kryteria 
kwalifikacji w zakresie w jakim Wykonawca polega na zasobach podmiotu 
trzeciego).  

5) Zamawiający nie wymaga wypełniania przez Wykonawców JEDZ w odniesieniu 
do podwykonawców, na których zdolnościach Wykonawca NIE polega.  

6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Jednolity 
Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
do wykluczenia w odniesieniu do każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia. 

7) Zamawiający podaje poniżej pomocnicze informacje dotyczące sposobu 
wypełnienia JEDZ:  

• W Części II: Informacje dotyczące wykonawcy, sekcja D: INFORMACJE DOTYCZĄCE 

PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA – Zgodnie z art. 
36 b ustawy pzp  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i 
podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, 

• W Części III: Podstawy wykluczenia Sekcja A: Podstawy związane z wyrokami 
skazującymi za przestępstwo - w wersie drugim należy uwzględnić tę 
okoliczność, że zgodnie z art. 24 ust. 7 pkt 2) w określonych przypadkach, 
wykluczenie następuje jeśli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się 
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia,  

• Podstawy wykluczenia sekcja D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być 
przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji 
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego pytanie: „Czy mają zastosowanie 
podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone 
w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia?” dotyczy 
okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1. Pkt 21-23 ustawy pzp, przy czym  
należy mieć na względzie, że w tych przypadkach Ustawodawca krajowy nie 
przewidział środków samooczyszczenia Wykonawcy.  

• W Części IV: Kryteria kwalifikacji sekcja B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
pkt 6) po słowach: „W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów 
ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że” należy 
dodać: „posiada polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
w działalności na sumę gwarancyjną minimum 200 000,00 zł”. 

• W części IV JEDZ – Kryteria kwalifikacji, sekcja C- Zdolność techniczna 
i zawodowa, pkt 1b), Wykonawca powinien zamieścić wykaz usług, który 
powinien zawierać informacje tam podane, przy czym opisując usługę 
Wykonawca powinien wskazać: przedmiot i nazwę inwestycji/zadania wraz 
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ze wskazaniem wszystkich szczegółowych informacji określonych w rozdziale 
8 ust. 2 pkt. SIWZ, jak również miejsce jej wykonania oraz zamieścić 
informację który z Wykonawców lub podmiotów, na których zdolnościach 
Wykonawca polega, zrealizował tą usługę, a wskazując odbiorcę, Wykonawca 
powinien wskazać nazwę, adres oraz nr telefonu tego odbiorcy i zawierać 
informacje tam podane; wykaz powinien obejmować usługi, na które 
Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnia warunków udziału 
w postępowaniu; okres referencyjny to okres podany w rozdziale 8 ust. 2 pkt 
2) a )- c);  

2. W celu potwierdzenia  braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (www.zck.wroc.pl) informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy pzp; w przypadku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 
informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  

3. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy pzp przed udzieleniem zamówienia, 
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona 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 oraz w rozdziale 9 niniejszej SIWZ tj:  

1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP: 

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 (w przypadku wspólnego ubiegania 
się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców w odpowiedzi na wyżej wskazane wezwanie Zamawiającego 
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego 
dokumentu potwierdzającego że Wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami  w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 
przez dwóch lub więcej Wykonawców w odpowiedzi na wyżej wskazane 
wezwanie Zamawiającego muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla 
każdego z nich); 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert  lub innego dokumentu potwierdzającego że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w 



Znak sprawy: TT-28-06/2016  

 

Usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych zgromadzonych w pojemnikach 
oraz w ich bezpośrendim sąsiedztwie z terenu Cmentarzy Komunalnych Oddział: 

1. Osobowice przy ul. Osobowickiej 59 we Wrocławiu 
2. Grabiszyn przy ul. Grabiszyńskiej 333 we Wrocławiu 

3. Psie Pole, Pawłowice, Jerzmanowo, Leśnica we Wrocławiu 

11 

przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 
przez dwóch lub więcej Wykonawców w odpowiedzi na wyżej wskazane 
wezwanie Zamawiającego muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla 
każdego z nich); 

d) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu 
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności (w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców w odpowiedzi na wyżej wskazane wezwanie Zamawiającego 
muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich);  

e) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (w przypadku 
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 
lub więcej Wykonawców w odpowiedzi na wyżej wskazane wezwanie 
Zamawiającego muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego 
z nich); 

f) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców w odpowiedzi na wyżej wskazane wezwanie Zamawiającego 
muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich). 

2) W celu potwierdzenia  braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców na wyżej 
wskazane wezwanie Zamawiającego muszą być złożone przedmiotowe 
dokumenty dla każdego z nich). 

3) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa 
 w art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP, określonych w rozdziale 8 niniejszej SIWZ, 
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie dokumentów:  

a) Dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w odpowiedzi na wyżej 
wskazane wezwanie Zamawiającego muszą być złożone przedmiotowe 
dokumenty dla każdego z nich): 

• dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest wpisany do jednego z 
rejestrów  zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę,  

• wpis Wykonawcy do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 
Wrocław, prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia na podstawie art. 9b 
ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) dotyczące odpadów 
zaklasyfikowanych do grupy „20” odpady komunalne łącznie z frakcjami 
gromadzonymi selektywnie;. 
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• Zezwolenie Wykonawcy na zbieranie odpadów, wydane przez Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) dotyczące odpadów 
zaklasyfikowanych do grupy „20” odpady komunalne łącznie z frakcjami 
gromadzonymi selektywnie;. 

• Zezwolenie Wykonawcy na transport odpadów, wydane przez Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego na podstawie art. 233 ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) dotyczące odpadów 
zaklasyfikowanych do grupy „20” odpady komunalne łącznie z frakcjami 
gromadzonymi selektywnie;. 

b) Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz usług, wykonanych w 
okresie ostatnich trzech 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 – wykaz ten powinien zostać umieszczony w części IV JEDZ – 
Kryteria kwalifikacji, sekcja C- Zdolność techniczna i zawodowa, pkt 1b), i 
zawierać informacje podane w rozdziale 9 ust. 1 pkt 6) niniejszej SIWZ i dane 
niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 8 
rozdziale ust. 2 pkt 2) a) –c) niniejszej SIWZ, przy czym opisując usługę 
Wykonawca powinien wskazać również miejsce jej wykonania oraz zamieścić 
informację który z Wykonawców lub podmiotów, na których zdolnościach 
Wykonawca polega, zrealizował tą usługę, a wskazując odbiorcę, Wykonawca 
powinien wskazać nazwę, adres oraz nr telefonu tego odbiorcy oraz dowody, 
określające czy zostały usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami 
o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Dowody, o których mowa 
powyżej powinny zostać doręczone Zamawiającemu zgodnie z rozdziałem 
9 ust. 2 niniejszej SIWZ;  

c) dotyczące zdolności finansowej: dokumentów potwierdzających, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związane z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min 
200 000,00 zł, na potwierdzenie spełniania warunku wymienionego w rozdziale 
8 ust 2. pkt 3) niniejszej SIWZ. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez 
Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób 
potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału 
w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 8 ust 2. pkt 3) niniejszej SIWZ.  

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa 
w rozdziale 8 ust. 2 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych.  

1) Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi 
w przypadku kiedy zajdą w szczególności nw. okoliczności:  

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
udowodni 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.  
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b) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 pkt 2) ustawy pzp, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 
ustawy, Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu  umożliwiającym należyte wykonanie 
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia 
na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w rozdziale 9 ust 2 niniejszej 
SIWZ dokumentów, które określają w szczególności: 

• zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

• sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego, 

• zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego 

• czy podmioty na zdolności których Wykonawca polega w odniesieniu 
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia zrealizują usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą.  

Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust 1 ustawy Pzp w związku 
 z § 9 ust.2 rozporządzenia w sprawie dokumentów wezwie wykonawcę, który 
polega na zdolnościach lub sytuacji finansowej  innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22 a ustawy pzp do przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów, o których mowa w rozdziale 9 ust 3 pk 1) a) oraz 
rozdziale 9 ust 3 pkt 2) a) 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie 
zachodzą wobec tego podmiotu przesłanki wykluczenia, o których mowa 
 w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy pzp. Zamawiający zgodnie 
 z art. 26 ust. 1 oraz art. 22a ust. 3 i 6 ustawy pzp przed udzieleniem zamówienia, 
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia 
w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale 9 ust 2 i 3 niniejszej SIWZ, 
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia podmiotów, o których mowa rozdziale 
9 ust. 4 niniejszej SIWZ, z udziału w postępowaniu.  

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów jeżeli 
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej 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.  

5. 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 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.  



Znak sprawy: TT-28-06/2016  

 

Usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych zgromadzonych w pojemnikach 
oraz w ich bezpośrendim sąsiedztwie z terenu Cmentarzy Komunalnych Oddział: 

1. Osobowice przy ul. Osobowickiej 59 we Wrocławiu 
2. Grabiszyn przy ul. Grabiszyńskiej 333 we Wrocławiu 

3. Psie Pole, Pawłowice, Jerzmanowo, Leśnica we Wrocławiu 

14 

6. Wykonawcy mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

1) Stosownie do treści § 7 ust. 1. rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, 
jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. Rozdziale 
 9 ust 3 pkt 1) a) niniejszej SIWZ 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 
ustawy pzp.  

2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rodziale 9 ust 3 
pkt 1 b), c) niniejszej SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające 
odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne lub  zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu.  

3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa rozdziale 9 ust 3 pkt 
2 a) niniejszej SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji 
ani nie ogłoszono upadłości; 

4) Dokumenty, o których mowa w rozdziale 9 ust. 6 pkt 1) oraz 3) niniejszej SIWZ 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. Dokumenty, o których mowa rozdziale 9 ust. 6 pkt 2), powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

5) Stosownie do treści § 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie dokumentów, jeżeli  w 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub kraju, w 
którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dokument dotyczy nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w rozdziale 9 ust. 6 pkt 1) oraz 3) niniejszej SIWZ, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie, Wykonawcy, 
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczeniem 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. Postanowienia rozdziału  
9 ust 6 pkt 4) znajdują odpowiednie zastosowanie. 

6) Stosownie do treści § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, 
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do 
osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której 
dotyczy dokument, wskazany w rozdziale 9 ust.3 pkt 1 a), składa dokument, 
o którym mowa w rozdziale 9 ust 6 pkt 1) SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt. 14 i 21 ustawy pzp. 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. 
Postanowienia rozdziału 9 ust 6 pkt 4) znajdują odpowiednie zastosowanie. 

7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 9 ust 1 pkt 1) 
niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy pzp lub innych dokumentów niezbędnych 
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do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia , poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień 
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w rozdziale 9 niniejszej SIWZ, które pozostają do dyspozycji Zamawiającego, 
w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 
Zamawiającego stosownie do dyspozycji art. 97 ust. 1 ustawy pzp, Zamawiający 
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy 
pzp, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów.  

9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w rozdziale 9 niniejszej SIWZ w formie elektronicznej pod 
określonymi adresami internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych 
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane oświadczenia lub 
dokumenty. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na 
język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 
Zamawiającego dokumentów.  

10. 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 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

11. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

12. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych 
walutach, niż określono w złotych, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty 
przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych 
finansowych. 

13. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana 
na podstawie analizy dokumentów załączonych do oferty wg formuły: „spełnia – 
nie spełnia”. 

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem 
na język polski. 

 

ROZDZIAŁ 10 – INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, dokumenty, pełnomocnictwa, wnioski, 
zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. 
Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów z wyłączeniem 
dokumentów o których mowa w niniejszym rozdziale w ust. 3, faksem lub drogą 
elektroniczną pod warunkiem, że pismo zostało również niezwłocznie wysłane drogą 
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pocztową, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. Do chwili dotarcia pisma drogą pocztową ryzyko nieczytelności faksu lub 
e-maila ponosi jego nadawca.  

2. Zamawiający zastrzega, że w przypadku przekazywania oświadczeń, dokumentów, 
wniosków, zawiadomień i informacji, o których mowa w niniejszym rozdziale w ust. 1 
zdanie drugie drogą elektroniczną Zamawiający wymaga aby miały one formę 
skanów pism wraz z podpisem.  

3. Zamawiający wymaga aby oferty oraz pełnomocnictwa, oświadczenia w tym JEDZ 
i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
oświadczenia i dokumenty potwierdzającymi spełnianie przez oferowany przedmiot 
zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub 
wycofania oferty, dokumenty składane w wyniku wezwania Wykonawcy 
do uzupełnienia miały formę pisemną. 

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 
numerem sprawy określonym w SIWZ tj. TT-28-06/2016. 

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 
Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: 

Zarząd Cmentarzy Komunalnych 

pl. Strzelecki 19/21 

50-224 Wrocław 

Z dopiskiem: TT-28-06/2016 

6. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 
Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: biuro@zck.wroc.pl, 
a faksem na nr 71 320 79 32.  

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający 
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie 
terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający 
zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w niniejszym rozdziale SIWZ.  

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego.  

11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  

12. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami we wszystkich sprawach 
związanych z niniejszym postępowaniem jest pan Ryszard Jaworowski, adres: 
Zarząd Cmentarzy Komunalnych, pl. Strzelecki 19/21, 50-224 Wrocław, pok. 104, 
tel.: +48 71 320 79 35, faks: +48 71 320 79 32, e-mail: biuro@zck.wroc.pl, 
w godzinach: 7:30 – 13:00 

13. 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 niniejszym rozdziale SIWZ. 
Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się 
z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 
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ROZDZIAŁ 11 – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 

1) dla zadania nr 1 – 42 000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące 00/100 złotych); 

2) dla zadania nr 2 – 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 złotych); 

3) dla zadania nr 3 – 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy 00/100 złotych); 

UWAGA: Należy dokładnie zaznaczyć, na które zadanie wadium zostało wniesione. 

2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku 
lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego 
wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając 
wadium należy wskazać w imieniu kogo, tytułem jakiego postępowania jest 
wnoszone. 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1804). 

4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:  

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został 
załączony do oferty;  

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, 
a jego kopia w ofercie.  

5. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego prowadzony w PKO BP SA numer rachunku dla podmiotów 
krajowych: 59 1020 5226 0000 6702 0416 5114, dla podmiotów zagranicznych: kod 
IBAN-SWIFT: PL 59 1020 5226 0000 6702 0416 5114 BPKOPLPW, z adnotacją 
„Wadium – nr postępowania: TT-28-06/2016 zadanie/a nr ……”. 

6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał 
za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego 
potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem 
terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako 
ostateczny termin składania ofert). 

7. Wadium wnoszone w innych niż pieniądz dopuszczonych formach – oryginał 
dokumentu winien zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego do sekretariatu, 
tj. Zarząd Cmentarzy Komunalnych, pl. Strzelecki 19/21, 50-224 Wrocław, przed 
upływem terminu składania ofert (również w przypadku dostarczenia wadium 
za pośrednictwem poczty). 

8. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania 
ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Zarząd Cmentarzy 
Komunalnych z siedzibą we Wrocławiu, pl. Strzelecki 19/21, 50-224 Wrocław. 
Poręczenia lub gwarancje muszą zawierać w swojej treści zobowiązania 
gwaranta/poręczyciela do nieodwołalnej i bezwarunkowej, na każde pierwsze 
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pisemne żądanie Zamawiającego wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium 
w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy 
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 art. 7b). 

10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia 
na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.  

 

ROZDZIAŁ 12 - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 

3. 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. 

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje 
utraty wadium. 

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonane zostanie po wyborze 
najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłużenia, zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy Pzp, dotyczy jedynie Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

ROZDZIAŁ 13 – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wymagania podstawowe: 

1) Wykonawca w niniejszym postępowaniu może złożyć ofertę na realizację dowolnej 
ilości zadań (od 1 do 3). 

2) Wykonawca przygotuje i przedstawi swoją ofertę zgodnie z wymaganiami siwz. 

3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące 
w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby; taki sam wymóg 
dotyczy JEDZ; 

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie 
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy 
(odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię potwierdzoną 
notarialnie pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione; taki 
sam wymóg dotyczy JEDZ; 

5) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 



Znak sprawy: TT-28-06/2016  

 

Usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych zgromadzonych w pojemnikach 
oraz w ich bezpośrendim sąsiedztwie z terenu Cmentarzy Komunalnych Oddział: 

1. Osobowice przy ul. Osobowickiej 59 we Wrocławiu 
2. Grabiszyn przy ul. Grabiszyńskiej 333 we Wrocławiu 

3. Psie Pole, Pawłowice, Jerzmanowo, Leśnica we Wrocławiu 

19 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.   

6) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione 
przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę 
w formie zgodnej z niniejszą SIWZ;  

7) Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 
i czytelną techniką. 

8) Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w jednej nieprzejrzystej i zamkniętej 
kopercie lub opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści 
do momentu otwarcia ofert. 

9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 

2. Forma oferty 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski; 

2) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony powinny 
być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 
upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie 
z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego 
do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez 
Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą 
być numerowane i parafowane; taki sam wymóg dotyczy JEDZ; 

3) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to 
dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisującą (podpisujące), ofertę; 

4) Oświadczenia o których mowa w rozdziale 9 w tym JEDZ dotyczące Wykonawcy 
i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące  podwykonawców, 
składane są w oryginale.  

5) Dokumenty, o których mowa w rozdziale 9 w tym JEDZ inne niż oświadczenia, 
o których mowa w rozdziale 13 ust 2 pkt. 4) składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

6) Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub 
w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

7) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca albo 
podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca albo wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca- 
odpowiednio w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą.  

8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentów wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

9) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w 
formie elektronicznej.  

3. Zawartość oferty; 

1) kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 
do niniejszej SWIZ, 
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b) Wyliczenie ceny dla danego zadania sporządzony na podstawie wzoru 
stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 1a -1c do SIWZ 

c) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) lub Jednolite Europejskie 
Dokumenty Zamówienia, o których mowa w rozdziale 9 ust 1 pkt 1) sporządzony 
na podstawie załącznika nr 2 do niniejszej SIWZ i zgodnie z rozdziałem 9 SIWZ oraz 
podpisane przez właściwe podmioty, 

d) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 
oferty lub dokumentu JEDZ nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru 
dołączonego do oferty,  

e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,  

f) dowód wniesienia wadium, 

2) pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści 
z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 

3) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 
1503 ze zm.) 

a) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu 
Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 
86 ust. 4 ustawy PZP. 

b) W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty lub w przypadku wezwania 
Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów lub wyjaśnień, Wykonawca, chcąc zastrzec, 
że informacje znajdujące się w ww. ofercie, uzupełnieniach lub wyjaśnieniach 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, powinien wskazać, które z tych informacji zastrzega 
i jednocześnie wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa.  

c) Wykazanie powyższego przez Wykonawcę powinno nastąpić wraz ze złożeniem ww. 
oferty, uzupełnień lub wyjaśnień. Wykonawca wykazując, iż zastrzeżone przez niego 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien wykazać w szczególności:  

• że ww. informacje nie były ujawniane do wiadomości publicznej oraz 

• niezbędne działania, jakie Wykonawca podjął celem zachowania ich poufności oraz 

• rodzaj informacji (techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 
inne informacje posiadające wartość gospodarczą) podlegających zastrzeżeniu. 

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować 
w następujący sposób:  

Oferta na przetarg nr TT-28-06/2016 

„Usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych zgromadzonych w pojemnikach 
oraz w ich bezpośrendim sąsiedztwie z terenu Cmenatrzy Komunalnych Oddział: 

1. Osobowice przy ul. Osobowickiej 59 we Wrocławiu 
2. Grabiszyn przy ul. Grabiszyńskiej 333 we Wrocławiu 

3. Psie Pole, Pawłowice, Jerzmanowo, Leśnica we Wrocławiu” 
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Nie otwierać przed: (termin składania ofert) 

Zamawiający: Zarząd Cmentarzy Komunalnych 

pl. Strzelecki 19/21, 50-224 Wrocław 

Wykonawca: (nazwa i adres) 

 

5. Tryb wprowadzania zmian: 

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia 
do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie 
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana 
oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty 
oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, 
zostaną dołączone do oferty.  

2) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych 
zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 
potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi 
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.  

 

ROZDZIAŁ 15 – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Składanie ofert 

1) Ofertę należy złożyć do dnia 18.10.2016 r. do godziny 11:00, na adres: 

Zarząd Cmentarzy Komunalnych 

pl. Strzelecki 19/21 

50-224 Wrocław 

2) Wykonawca na swoje żądanie otrzyma potwierdzenie złożenia przez siebie oferty. 

3) W przypadku korzystania z usług pocztowych, Zamawiający uznaje za termin 
złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez 
Zamawiającego. 

2. Otwarcie ofert 

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2016 r. o godz. 11:30 w siedzibie 
Zamawiającego, w sali konferencyjnej, tj. pod adresem: Zarząd Cmentarzy 
Komunalnych, pl. Strzelecki 19/21, 50-224 Wrocław. 

2) Otwarcie ofert jest jawne. 

3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4) Zamawiający komisyjnie otworzy oferty według kolejności ich wpływu. 

5) Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 
86 ust. 4 ustawy PZP.  

6) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.zck.wroc.pl 
informacje dotyczące:  

a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
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b. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

c. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach.  

 

ROZDZIAŁ 16 – OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca określi cenę (wartość zamówienia) poprzez wyliczenie jej zgodnie 
z odpowiednim załącznikiem do SIWZ dla danego zadania wg odpowiedniego 
załącznika nr 4A -4C. 

2. Zastosowana przez Wykonawca przy wyliczeniach cena jednostkowa netto jNC  

wywozu 1 tony lub 1 mp odpadów stałych, powinna zawierać: 

• koszt dzierżawy opisanych pojemników i dostarczania opisanych worków 
foliowych na odpady zielone, 

• koszt załadunku i wyładunku na środki transportowe, transport oraz 
posprzątanie miejsca posadowienia pojemników, 

• koszt utrzymania w czystości pojemników ( mycie, dezynfekcja itp.); 

• koszt (opłata) zdeponowania odpadów na składowisku, 

• opłaty za korzystanie ze środowiska,  

• koszt wykonania i montażu tablic informacyjnych w zakresie segregowania 
odpadów; 

• wszelkie inne koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 

3. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć 
obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustaw z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). 

4. Wszystkie ceny należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Ceny jednostkowe powinny uwzględniać wszystkie koszty poniesione przez 
Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia. 

6. Ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy są ryczałtowymi cenami 
jednostkowymi obowiązującymi przez cały okres ważności umowy i nie będą 
podlegały zmianie. Wykonawcy przysługuje jedynie prawo do waloryzacji ceny 
zgodnie z zapisami umownymi zgodnie ze wzorami umów stanowiącymi odpowiednio 
załączniki 5A-5C. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość waloryzacji cen jednostkowych zgodnie 
z zapisami umownymi zawartymi we wzorach umowy zgodnie z załącznikami 5A-5C. 

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 (rodzaj) 
usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 
ich wartość bez kwoty podatku.  

9. Zgodnie z art. 93 ust. 1c ustawy PZP, w przypadku, o którym mowa w art. 93  
ust. 1 pkt 4) ustawy, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną 
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dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

ROZDZIAŁ 17 – INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ 
BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM 
A WYKONAWCĄ 

Zamawiający nie dopuszcza w ramach rozliczeń z Wykonawcą innej waluty niż PLN. 

 

ROZDZIAŁ 18 – OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG 
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Oferty będą oceniane osobno na każde zadanie według poniższych zasad. 

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował 
następującymi kryteriami i ich wagą: 

1) CENA [C]– waga kryterium: 60% 

Ocena zostanie wyrażona ilością punktów, która zostanie wyliczona według 
następującego wzoru matematycznego: 

       Cn 

C  =  –––––  x 100 x 60% 

                                                                  Cb 

gdzie: 

C  − oznacza ilość punktów jakie otrzyma oferta rozpatrywana w kryterium 
„Cena”.  

Cn − oznacza najniższą cenę ofertową spośród ocenianych ofert. 

Cb − oznacza cenę oferty ocenianej. 

 

2) Wdrożone systemy zarządzania jakością [S]- waga kryterium: 30% 

Wykonawca otrzyma punkty za wdrożone aktualnie wdrożone systemy: 

a) ISO 9001- 10 pkt 

b) ISO140001 – 10 pkt 

c) EMAS – 10 pkt. 

Wykonawca winien wpisać w Formularzu oferty (wg załącznika nr 3) w pkt 9 jakie ma  
aktualnie wdrożone Systemy Zarządzania Jakością. (9001 lub/i 140001 lub/i EMAS). 
W przypadku nie wpisania przez wykonawcę w ofercie, Zamawiający uzna, 
 iż wykonawca nie ma wdrożonego żadnego z w/w systemów i otrzyma 0 pkt  
za to kryterium. 

Maksymalnie wykonawca może otrzymać za kryterium nr 2) - 30 punktów. 

3) Termin płatności faktury [P]– waga kryterium 10%: 

a) Termin płatności faktury do 16 dni – 0 pkt; 

b) Termin płatności faktury do 21 dni – 5 pkt; 

c) Termin płatności faktury do 28 dni – 10 pkt; 

Wykonawca winien wpisać w Formularzu oferty (wg załącznika nr 3) w pkt 10 jaki 
deklaruje termin płatności faktur – 16, 21 lub 28 dni. W przypadku nie wpisania, 
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Zamawiający uzna, iż wykonawca deklaruje termin płatności 16 dni i otrzyma 0 pkt 
za to kryterium. 

Maksymalnie wykonawca może otrzymać za kryterium nr 3) - 10 punktów. 

3. Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w poszczególnych kryteriach podlegają 
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej 
zasady zaokrąglania liczb.  

4. Ocenie będą podlegać oferty niepodlegające odrzuceniu. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie został wykluczony 
z postępowania o udzielenie zamówienia, a jego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom  przedstawionym w ustawie Pzp oraz SIWZ i uzyskała największą 
ostateczną liczbę punktów (Po), która będzie stanowiła sumę: punktów uzyskanych 
w kryterium „Cena” (C) oraz Wdrożone systemy zarządzenia jakością (S) , Termin 
płatności faktury (P) : 

Po = C + S+ P 

6. .Zamawiający udzieli zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), 
którego(rych) oferta uzyska największą liczbę punktów P, wynikającą z sumowania 
ilości punktów otrzymanych za poszczególne kryteria. 

7. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu 
na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów 
oceny ofert, wybierze spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną a jeżeli zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wzywa wykonawców, którzy 
złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych.  

8. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach.  

 

ROZDZIAŁ 19 – INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Po upływie terminu na wniesienie odwołania Zamawiający poinformuje Wykonawcę, 
którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą o miejscu i terminie podpisania 
umowy. 

2. Termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 
przesłane faksem, albo 15 dni – jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane pisemnie – 
z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp, tj.: Zamawiający może 
zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. 

3. Wykonawca przed zawarciem umowy, a najpóźniej w dniu jej zawarcia zobowiązany 
jest: 

1) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z zasadami 
rozdziału 20 siwz; 

2) w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia – przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 
podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę); 

3) w przypadku Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością – w przypadku, gdy cena wybranej oferty 
przekracza dwukrotną wartość kapitału zakładowego spółki, przedłożyć 
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Zamawiającemu, w celu potwierdzenia odpowiedniego umocowania do złożenia 
oferty uchwały wspólników lub umowy spółki – jeżeli umowa spółki stanowi 
inaczej tzn. wyłącza wymóg uchwały wspólników (zgodnie z art. 230 kodeksu 
spółek handlowych) – (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); 

4) przedłożyć Zamawiającemu do wglądu oryginał aktualnej polisy 
ubezpieczeniowej OC ; 

5) przedłożyć Zamawiającemu do wglądu oryginał aktualnych certyfikatów 
aktualnie wdrożonych systemów jakości ( o ile zadeklarował posiadanie 
takich w swojej Ofercie); 

6) przedłożyć umowy o pracę pracowników wykonujących prace polegające 
na kierowaniu samochodami przewidzianymi do realizacji zamówienia w zakresie 
odbioru odpadów,  

4. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę ze zobowiązań określonych w ust. 3 powyżej, 
Zamawiający będzie traktował, jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy. 
Zamawiający może wówczas skorzystać z uprawnień określonych w art. 94 ust. 3 
ustawy Pzp, tzn. wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, 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 ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ 20 – WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, który wygra przetarg, wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwane dalej zabezpieczeniem, 
w wysokości: 

1) dla zadania nr 1 – 5 % wartości zamówienia wraz z podatkiem VAT; 

2) dla zadania nr 2 – 5 % wartości zamówienia wraz z podatkiem VAT; 

3) dla zadania nr 3 – 5 % wartości zamówienia wraz z podatkiem VAT; 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub 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. 6 b ust. 5 pkt. 
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.,poz. 1804). 

4. Dokumenty związane z wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
muszą być dostarczone Zamawiającemu przed wyznaczonym terminem podpisania 



Znak sprawy: TT-28-06/2016  

 

Usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych zgromadzonych w pojemnikach 
oraz w ich bezpośrendim sąsiedztwie z terenu Cmentarzy Komunalnych Oddział: 

1. Osobowice przy ul. Osobowickiej 59 we Wrocławiu 
2. Grabiszyn przy ul. Grabiszyńskiej 333 we Wrocławiu 

3. Psie Pole, Pawłowice, Jerzmanowo, Leśnica we Wrocławiu 

26 

umowy. Beneficjentem takich dokumentów musi być Zarząd Cmentarzy Komunalnych 
z siedzibą: pl. Strzelecki 19/21, 50-224 Wrocław. Poręczenia lub gwarancje muszą 
zawierać w swojej treści zobowiązania gwaranta/poręczyciela do nieodwołalnej 
i bezwarunkowej, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, zapłaty 
Zamawiającemu.  

Poręczenia lub gwarancje muszą obowiązywać w terminie i w kwotach 100% 
zabezpieczania w terminie realizacji przedmiotu zamówienia + 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego prowadzony w PKO BP SA numer rachunku dla podmiotów 
krajowych: 59 1020 5226 0000 6702 0416 5114 , dla podmiotów zagranicznych: kod 
IBAN-SWIFT: PL 59 1020 5226 0000 6702 0416 5114 BPKOPLPW, z adnotacją 
„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – nr postępowania: TT-28-06/2016 
zadanie/a nr ……”. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na rachunek 
bankowy Zamawiającego przed wyznaczonym terminem podpisania umowy. 

6. Zabezpieczenie w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres 
realizacji przedmiotu zamówienia przedłużony o 30 dni, a beneficjentem takich 
dokumentów musi być Zarząd Cmentarzy Komunalnych z siedzibą we Wrocławiu, 
pl. Strzelecki 19/21, 50-224 Wrocław. Poręczenia lub gwarancje muszą zawierać 
w swojej treści zobowiązania gwaranta/poręczyciela do nieodwołalnej 
i bezwarunkowej, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, zapłaty 
Zamawiającemu. 

7. 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. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3 
niniejszego rozdziału. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w terminie 30 dni licząc od dnia upłynięcia terminu ważności umowy lub 
ostatniego odbioru prac. 

10. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy i wygaśnięcia ważności 
gwarancji/poręczenia Wykonawca ma obowiązek przedstawić nowy dokument 
gwarancji/ poręczenia, a w razie jego nie przedstawienia Zamawiający ma prawo 
potrącić z wynagrodzenia za wykonanie umowy zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości podanej w umowie, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

11. W przypadku nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie lub jego część 
niezbędna do pokrycia kosztów usunięcia wad będzie wykorzystane przez 
Zamawiającego do zgodnego z umową wykonania tych prac, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. Zamawiający przeznaczając na ten cel zabezpieczenie będzie miał 
również prawo do wykorzystania odsetek wynikających z umowy rachunku 
bankowego, na którym było przechowywane. 

ROZDZIAŁ 21 – WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art. 144 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  
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2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany do Kontraktu w przypadku zaistnienia 
następujących okoliczności, które nie zostały lub nie mogły być przewidziane w czasie 
prowadzenia postępowania, w szczególności: 

1) zmian ogólnie obowiązujących przepisów, prawa miejscowego oraz wymogów 
dotyczących Zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków 
stron umowy; zmiany umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do 
dostosowania zapisów umowy do wprowadzonych przepisów;  

2) zmian organizacyjnych Stron, np. zmiany reprezentacji, adresu siedziby firmy, 

3) konieczności zmiany osób, o których mowa w § 8 projektu umowy; 

4) zmiany ilości pojemników, o których mowa w § 2 projektu umowy; 

5) sposobu rozliczenia niniejszej umowy; 

6) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, 
wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 
zmiany; 

7) stosowna zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę w stosunku do obowiązującego w dniu zawarcia Umowy, w przypadku gdy 
taka zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę miała wpływ na koszty 
wykonania Umowy przez Wykonawcę; 

8) stosowna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w stosunku do regulacji prawnych 
wprowadzonych w życie przed zawarciem Umowy, w przypadku gdy taka zmiana 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne miała wpływ 
na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę; 

w przypadku zmian o których mowa w pkt 7) i 8) niniejszego paragrafu, Wykonawca 
obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą 
kosztó  (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze 
zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w 
zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów 
podatkowych i ZUS) Wykonawcy.  

9) stosowna zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów 
i usług z zachowanie wysokości wynagrodzenia netto. 

10) Ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy będą rewaloryzowane:  

a) po 01.01.2018 r. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogłaszany w ustawie budżetowej na rok 2018 na pisemny wniosek 
Wykonawcy. 

b) po 01.01.2019 r. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogłaszany w ustawie budżetowej na rok 2019 na pisemny wniosek 
Wykonawcy. 

pod warunkiem, że nie będą stosowane postanowienia określone w ust. 1 pkt 7) lub 
8) niniejszego paragrafu. W przypadku rewaloryzacji cen jednostkowych, odpowiednio 
zwiększona zostanie wartość całkowita umowy netto i brutto. 

11) Stosowna zmiana wynagrodzenia – ceny jednostkowej w przypadku zmiany 
przepisów prawa powszechnie obowiązujących dotyczących zasad odbierania 
opadów wpływających na sposób spełniania świadczenia, a także w przypadku 
zmian w prawie miejscowym w zakresie zagospodarowania odpadami komunalnymi. 
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3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie 
następują po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy.  

4.  Zmiany do Umowy mogą być dokonane także w innych wypadkach przewidzianych w 
art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany te nie mogą w żadnym 
przypadku prowadzić do ominięcia przepisów Prawa zamówień publicznych, 
w szczególności dotyczących zamówień dodatkowych. 

5. W przypadku zmiany firmy, siedziby, numeru rachunku bankowego i innych danych 
identyfikacyjnych Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować 
Zamawiającego. W przypadku nie poinformowania Zamawiającego o w/w zmianach 
wszelkie skutki prawne obciążają Wykonawcę. 

6. Pełna treść projektu umowy znajduje się odpowiednio w załącznikach nr 5 A- 5C. 
 

ROZDZIAŁ 22 – POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Informacje ogólne: 

1 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 PZP przysługują środki ochrony prawnej, tj. 
odwołanie oraz skarga do sądu przewidziane w art. 179 do art. 198 g ustawy PZP. 

2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art.154 pkt 5 ustawy PZP.  

 

 

ROZDZIAŁ 23 – ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

Wrocław, dnia 09.09.2016 r. 

Zatwierdzam: 

Dyrektor 

Zofia Kluszycka 
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Załącznik nr 1 
do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia 

 
ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Przedmiotem zamówienia są usługi wywozu odpadów stałych gromadzonych 
w pojemnikach oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie z terenu Cmentarzy 
Komunalnych: 

Realizacja przedmiotu zamówienia została podzielona na oddzielne zadania 
w zależności od lokalizacji pojemników: 

4) zadanie nr 1 – pojemniki zlokalizowane na terenie Cmentarza Komunalnego 
Oddział Osobowice  przy ul. Osobowickiej we Wrocławiu; 

     Roczny wywóz śmieci Oddział Osobowice we Wrocławiu szacunkowo wyniesie    
1 696 ton; 

5) zadanie nr 2 – pojemniki zlokalizowane na terenie Cmentarza Komunalnego 
Oddział Grabiszyn przy ul. Grabiszyńskiej 333 we Wrocławiu; 

Roczny wywóz śmieci Oddział Grabiszyn we Wrocławiu, szacunkowo wyniesie  
980 ton; 

6) zadanie nr 3 – pojemniki zlokalizowane na terenie Cmentarzy Komunalnych:  

a. Oddział Psie Pole  przy ul. Kiełczowskiej 90 we Wrocławiu; 

Oddział Pawłowice Roczny wywóz śmieci Oddział Psie Pole przy ul. Kiełczowskiej 
we Wrocławiu, szacunkowo wyniesie  149,13 ton; 

b.   przy ul. Złocieniowej we Wrocławiu: 

     Roczny wywóz śmieci Oddział Pawłowice we Wrocławiu szacunkowo wyniesie    
455 mp; 

c. Oddział Jerzmanowo przy ul. Jerzmanowskiej we Wrocławiu; 

     Roczny wywóz śmieci Oddział Jerzmanowo we Wrocławiu szacunkowo wyniesie    
743 mp; 

d. Oddział Leśnica przy ul. Trzmielowickiej we Wrocławiu. 

          Roczny wywóz śmieci Oddział Leśnica we Wrocławiu szacunkowo wyniesie 
303 mp; 

II. Zakres rzeczowy usługi obejmuje: 

1. Zadanie nr 1: 

1) Wydzierżawienie Zamawiającemu na czas trwania umowy 483 
pojemników na odpady dla Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice, 
w tym: 

a. 189 kontenerów na kółkach o pojemności 1100 l na odpady 
niesegregowane, ponumerowanych kolejno; 

b. 163 kontenerów na kółkach w tym : 151 szt.  o pojemności 1100 l na 
odpady biodegradowalne (zielone) oraz  12 szt. o poj. 240 l 
ponumerowanych kolejno, opisanych „ODPADY ZIELONE”; 

c. 71 kontenerów o pojemności 240 l przeznaczonych do zbiórki odpadów 
plastikowych, opisanych „PLASTIK” i ponumerowanych; 

d. 59 kontenerów o pojemności 240 l przeznaczonych do zbiórki odpadów 
szklanych, opisanych „SZKŁO” ponumerowanych kolejno; 
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e. 1 kontenera o pojemności 7 m3 (otwarty) na odpady niesegregowane  
ustawiony za budynkiem biura; 

2) dostarczenie worków foliowych LDPE grubości min. 0,04 mm o pojemności 
120 l do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych (trawa, liście, drobne 
gałęzie, zwiędłe kwiaty) w kolorze brązowym z odpowiednimi nadrukami w kolorze 
kontrastowym, umożliwiającym ich łatwe odczytanie (np. białym). W treści 
nadruku musi się znaleźć informacja „Odpady zielone”, dane zarządcy 
nieruchomości tj. „Zarząd Cmentarzy Komunalnych, pl. Strzelecki 19/21, 50-224 
Wrocław”. Ostateczną formę nadruku należy uzgodnić z Zamawiającym. 

3) bieżącą naprawę – konserwację ww. pojemników lub wymianę na nowe 
wg potrzeb, we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawcy 

4) systematyczne odbieranie zgromadzonych w pojemnikach i workach 
odpadów: niesegregowanych; ulegających biodegradacji; typu plastik; typu szkło; 

5) odbieranie odpadów stałych zlokalizowanych w pobliżu i ze stanowisk 
pod pojemniki za wyjątkiem gruzu, ławek i drewnianych ramek; 

6) wywóz odpadów poza teren cmentarza i ich zagospodarowanie zgodnie 
z art. 9e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 391 ze zm.) wg potrzeb ustalonych na bieżąco przez Zamawiającego 
(uzgodnionych z kierownikami cmentarzy) tak, aby umożliwić użytkownikom 
cmentarzy korzystanie z pojemników; 

7) mycie i dezynfekcja ww. pojemników, co najmniej raz w kwartale; 

8) utrzymywanie porządku miejsc posadowienia pojemników oraz bieżące 
sprzątanie odpadów w przypadku ich rozsypania w związku z wykonywaniem 
usługi. 

2. Zadanie nr 2: 

1) Wydzierżawienie Zamawiającemu na czas trwania umowy 273 
pojemników na odpady dla Cmentarza Komunalnego Oddział Grabiszyn, 
w tym: 

a. 87 pojemników, na kółkach o pojemności 1100 l na odpady 
niesegregowane, opisane „NIESEGREGOWANE”, ponumerowanych kolejno; 

b. 83 kontenerów na kółkach o pojemności 1100 l na odpady 
biodegradowalne (zielone), ponumerowanych kolejno, opisanych „ODPADY 
ZIELONE”; 

c.  52 pojemników, o pojemności 240 l na odpady plastikowe, opisane 
„PLASTIK” ponumerowanych kolejno; 

d. 51 pojemników, o pojemności 240 l na odpady szklane, opisane „SZKŁO” 
ponumerowanych kolejno; 

2) dostarczenie worków foliowych LDPE grubości min. 0,04 mm o pojemności 
120 l do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych (trawa, liście, drobne 
gałęzie, zwiędłe kwiaty) w kolorze brązowym z odpowiednimi nadrukami w kolorze 
kontrastowym, umożliwiającym ich łatwe odczytanie (np. białym). W treści 
nadruku musi się znaleźć informacja „Odpady zielone”, dane zarządcy 
nieruchomości tj. „Zarząd Cmentarzy Komunalnych, pl. Strzelecki 19/21, 50-224 
Wrocław”. Ostateczną formę nadruku należy uzgodnić z Zamawiającym. 

3) bieżącą naprawę – konserwację ww. pojemników lub wymianę na nowe 
wg potrzeb, we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawcy 

4) systematyczne odbieranie zgromadzonych w pojemnikach i workach 
odpadów: niesegregowanych; ulegających biodegradacji; typu plastik, typu szkło; 
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5) odbieranie odpadów stałych zlokalizowanych w pobliżu i ze stanowisk 
pod pojemniki za wyjątkiem gruzu, ławek i drewnianych ramek; 

6) wywóz odpadów poza teren cmentarza i ich zagospodarowanie zgodnie 
z art. 9e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 391 ze zm.) wg potrzeb ustalonych na bieżąco przez Zamawiającego 
(uzgodnionych z kierownikami cmentarzy) tak, aby umożliwić użytkownikom 
cmentarzy korzystanie z pojemników; 

7) mycie i dezynfekcja ww. pojemników, co najmniej raz w kwartale; 

8) utrzymywanie porządku miejsc posadowienia pojemników oraz bieżące 
sprzątanie odpadów w przypadku ich rozsypania w związku z wykonywaniem 
usługi. 

3. Zadanie nr 3: 

1) Wydzierżawienie Zamawiającemu na czas trwania umowy 67 
pojemników, na kółkach na odpady dla Cmentarza Komunalnego Oddział Psie 
Pole, w tym: 

a. 23 pojemników, na kółkach o pojemności 1100 l na odpady zmieszane, 
opisane „Odpady niesegregowane” ponumerowanych kolejno; 

b. 20 pojemniki, na kółkach o pojemności 1100 l na odpady nie ulegające 
biodegradacji, opisane „Odpady cmentarne nie ulegające biodegradacji” 
ponumerowane kolejno; 

c. 12 pojemniki, na kółkach o pojemności 240 l na odpady plastikowe, opisane 
„PLASTIK” ponumerowane kolejno;  

d. 12 pojemniki, na kółkach o pojemności 240 l na odpady szklane, opisane 
„SZKŁO” ponumerowane kolejno; 

2) Wydzierżawienie Zamawiającemu na czas trwania umowy 17 
pojemników, na kółkach o pojemności 1100 l na odpady niesegregowane 
i biodegradowalne, oraz 8 sztuk o pojemności 240 l na plastik i szkło dla 
Cmentarza Komunalnego Oddział Pawłowice; w tym: 

a. 10 pojemników, na kółkach o pojemności 1100 l na odpady zmieszane, 
opisane „Odpady niesegregowane” ponumerowanych kolejno; 

b. 7 pojemników, na kółkach o pojemności 1100 l na odpady nie ulegające 
biodegradacji, opisane „Odpady cmentarne nie ulegające biodegradacji” 
ponumerowanych kolejno; 

c. 4 pojemnik, na kółkach o pojemności 240 l na odpady plastikowe, opisane 
„PLASTIK”; 

d. 4 pojemnik, na kółkach o pojemności 240 l na odpady szklane, opisane 
„SZKŁO”; 

3) Wydzierżawienie Zamawiającemu na czas trwania umowy 28 
pojemników, na kółkach o pojemności 1100 l na odpady dla Cmentarza 
Komunalnego Oddział Jerzmanowo, w tym: 

a. 13 pojemników, na kółkach o pojemności 1100 l na odpady zmieszane, 
opisane „Odpady niesegregowane” ponumerowanych kolejno; 

b. 5 pojemników na kółkach o pojemności 1100 l na odpady nie ulegające 
biodegradacji, opisane „Odpady cmentarne nie ulegające biodegradacji” 
ponumerowanych kolejno; 

c. 5 pojemników, na kółkach o pojemności 1100 l na odpady plastikowe, opisane 
„PLASTIK” ponumerowanych kolejno; 
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d. 5 pojemników, na kółkach o pojemności 1100 l na odpady szklane, opisane 
„SZKŁO” ponumerowanych kolejno;  

4) Wydzierżawienie Zamawiającemu na czas trwania umowy 12 
pojemników, na kółkach o pojemności 1100 l na odpady dla Cmentarza 
Komunalnego Oddział Leśnica, w tym:  

a. 5 pojemników, na kółkach o pojemności 1100 l na odpady zmieszane,     
opisane „Odpady niesegregowane” ponumerowanych kolejno; 

b. 5 pojemników na kółkach o pojemności 1100 l na odpady nie ulegające 
biodegradacji, opisane „Odpady cmentarne nie ulegające biodegradacji” 
ponumerowanych kolejno; 

c. 1 pojemniki, na kółkach o pojemności 1100 l na odpady plastikowe, opisane 
„PLASTIK”; 

d. 1 pojemnik, na kółkach o pojemności 1100 l na odpady szklane, opisane 
„SZKŁO”; 

5) bieżącą naprawę – konserwację ww. pojemników lub wymianę na nowe 
wg potrzeb, we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawcy, 

6) dostarczenie worków foliowych LDPE grubości min. 0,04 mm o pojemności 
120 l do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych (trawa, liście, drobne 
gałęzie, zwiędłe kwiaty) w kolorze brązowym z odpowiednimi nadrukami w kolorze 
kontrastowym, umożliwiającym ich łatwe odczytanie (np. białym). W treści 
nadruku musi się znaleźć informacja „Odpady zielone”, dane zarządcy 
nieruchomości tj. „Zarząd Cmentarzy Komunalnych, pl. Strzelecki 19/21, 50-224 
Wrocław”. Ostateczną formę nadruku należy uzgodnić z Zamawiającym. 

7) bieżącą naprawę – konserwację ww. pojemników lub wymianę na nowe 
wg potrzeb, we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawcy 

8) systematyczne odbieranie zgromadzonych w pojemnikach i workach 
odpadów: niesegregowanych; ulegających biodegradacji; typu plastik, typu szkło; 

9) odbieranie odpadów stałych zlokalizowanych w pobliżu i ze stanowisk 
pod pojemniki za wyjątkiem gruzu, ławek i drewnianych ramek; 

10) wywóz odpadów poza teren cmentarza i ich zagospodarowanie zgodnie 
z art. 9e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 391 ze zm.) wg potrzeb ustalonych na bieżąco przez Zamawiającego 
(uzgodnionych z kierownikami cmentarzy) tak, aby umożliwić użytkownikom 
cmentarzy korzystanie z pojemników; 

11) mycie i dezynfekcja ww. pojemników, co najmniej raz w kwartale; 

12) utrzymywanie porządku miejsc posadowienia pojemników oraz bieżące 
sprzątanie odpadów w przypadku ich rozsypania w związku z wykonywaniem 
usługi. 

4. Szczegóły realizacji wszystkich zadań: 

1) Miejsca posadowienia pojemników na cmentarzach należy uzgodnić 
z kierownikami cmentarzy. 

2) Rysunki z planami rozmieszczenia pojemników stanowią załącznik nr 6 
do niniejszej SIWZ. 

3) Pojemniki zostaną posadowione najpóźniej do 7 dni od dnia rozpoczęcia 
realizacji umowy. 

4) Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości poszczególnych pojemników. 

5) Przewidywana roczna ilość worków foliowych: 
• Cmentarz Oddział Osobowice 6 000; 
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• Cmentarz Oddział Grabiszyn 4 000; 
• Cmentarz Oddział Leśnica 200; 
• Cmentarz Oddział Jerzmanowo 200; 
• Cmentarz Oddział Pawłowice 200; 
• Cmentarz Oddział Psie Pole 200; 

Worki w ilości 50% przewidywanej ilości dla danego cmentarza winny być 
dostarczone w terminie do 31.03 każdego roku, a pozostałe 50% ilości w terminie 
do 30.09 każdego roku obowiązywania umowy. 

6) Kody opadów będących przedmiotem zamówienia:  

Grupa i podgrupa: 20 02 Odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy); 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji; 

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie; 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji; 

oraz odpady selektywnie zebrane o kodach: 

20 01 02 Szkło; 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 

7) Zaleca się zastosowanie następujących kolorów pojemników na odpady lub 
ich oznaczeń (zgodnych z obowiązującymi przepisami): 

a) Odpady biodegradowalne – kolor brązowy 

b) Odpady zmieszane – kolor czarny 

c) Szkło – kolor biały 

d) Plastik – kolor żółty 

8) Przygotowanie i montaż tablic informacyjnych w zakresie segregacji 
odpadów, umieszczonych przy bramach cmentarzy. Termin, wymiary oraz treść 
tablic zostanie ustalona z Zamawiającym po podpisaniu umowy (Osobowice 10 
szt., Grabiszyn 2 szt., Pawłowice – 2 szt., Leśnica- 3 szt., Jerzmanowo- 2 szt., 
Psie Pole -1 szt.) 

5. Szacunkowa ilość wywozu nieczystości z poszczególnych cmentarzy w ciągu roku. 

 OSOBOWICE GRABISZYN PSIE POLE JERZMANOWO PAWŁOWICE LEŚNICA 

Miesiąc  Mg Mg Mg mp mp mp 

Styczeń 20,31 14,09 3,11 16,94 0,85 11,00 

Luty 50,76 31,57 6,82 27,83 25,41 0,00 

Marzec 167,71 91,96 18,06 94,05 45,98 27,28 

Kwiecień 77,40 38,15 8,82 41,14 22,99 21,23 

Maj 133,81 70,36 14,29 60,50 36,41 13,97 

Czerwiec 77,73 39,31 9,42 54,45 25,41 23,10 

Lipiec 76,78 22,42 9,09 26,62 24,20 15,40 

Sierpień 85,68 83,47 7,61 33,88 27,83 14,85 

Wrzesień 93,09 53,50 10,22 81,29 25,41 20,13 

Październik 423,48 224,07 20,12 94,38 85,91 68,75 

Listopad 210,43 130,53 19,02 119,90 66,55 51,81 

Grudzień 278,90 180,93 22,55 92,51 68,97 35,97 

RAZEM 1 696,08 980,35 149,13 743,49 455,92 303,49 
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Załącznik nr 3 
do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia 

ZAŁĄCZNIK NR 3 FORMULARZ OFERTY 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów)* Siedziba (adres) 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Adres do korespondencji: 

Adres 

 

Kod pocztowy 

Miejscowość 

 

Kraj 

Telefon 

 

Faks 

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy podać nazwy i adresy 
   wszystkich Wykonawców oraz wskazać Pełnomocnika. 

NAWIĄZUJĄC DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA: 
„Usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych gromadzonych w pojemnikach 
oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie z terenu Cmentarzy Komunalnych Oddział: 
1. Osobowice przy ul. Osobowickiej 59 we Wrocławiu 
2. Grabiszyn przy ul. Grabiszyńskiej 333 we Wrocławiu 
3. Psie Pole, Pawłowice, Jerzmanowo, Leśnica we Wrocławiu” 

postępowanie o udzielenie którego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
(znak postępowania: TT-28-06/2016), składam niniejszą ofertę na  zadanie/a 
nr…….……………… i oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia. 

2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 
wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian.  

3. uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w siwz; 

4. zawarty w siwz wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się 
w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie; 

5. oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującego zadanie/a nr 
……………….. zgodnie z wymogami siwz; 

6. cena za realizację przedmiotu zamówienia w zakresie: 

1)  zadania nr 1 wynosi: 

a) cena netto: ........................................ zł 

słownie:........................................................................................................zł 



Znak sprawy: TT-28-06/2016  

 

Usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych zgromadzonych w pojemnikach 
oraz w ich bezpośrendim sąsiedztwie z terenu Cmentarzy Komunalnych Oddział: 

1. Osobowice przy ul. Osobowickiej 59 we Wrocławiu 
2. Grabiszyn przy ul. Grabiszyńskiej 333 we Wrocławiu 

3. Psie Pole, Pawłowice, Jerzmanowo, Leśnica we Wrocławiu 

35 

b) podatek VAT: ............ % 

c) cena brutto: .......................................zł 

słownie: .......................................................................................................zł 

d) w tym cena jednostkowa netto wywozu 1 t odpadów:…………………. zł 

2) zadania nr 2 wynosi: 

a) cena netto: ........................................ zł 

słownie:........................................................................................................zł 

b) podatek VAT: ............ % 

c) cena brutto: .......................................zł 

słownie: .......................................................................................................zł 

d) w tym cena jednostkowa netto wywozu 1 t odpadów:…………………. zł 

3) zadania nr 3 wynosi: 

a) cena netto: ........................................ zł 

słownie:........................................................................................................ zł 

b) podatek VAT: ............ % 

c) cena brutto: .......................................zł 

słownie: .......................................................................................................zł 

d) w tym cena jednostkowa netto wywozu 1 t odpadów:…………………. zł  

e) w tym cena jednostkowa netto wywozu 1 mp odpadów:…………………. zł 

7. podana cena/y ofertowa/e obejmuje/ą całość usługi opisanej w siwz obejmującej 
zadanie/a nr ………………; 

8. zamówienie będzie zrealizowane przez okres 36 miesięcy; 

9. Wykonawca ma aktualnie wdrożone następujące systemy zarządzania 

jakością:………………………………… (wpisać ISO 9001 i/lub 14001 i/lub EMAS) 

10. Termin płatności faktury: ………….. (wpisać 16, 21 lub 28) dni. 

11. przedmiot zamówienia zamierzam wykonać siłami własnymi w całości / lub powierzyć 
podwykonawcom wykonanie następującej (następujących) części zamówienia, które 
zostały określone w załączniku do oferty*; 

12. wadium w wysokości ...................... zł zostało wniesione w dniu ........................... 
w formie .......................................................................... (dowód wpłacenia / 
kserokopia gwarancji w załączeniu*); 

13. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień 
publicznych: żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią 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 one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom 
postępowania* 
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strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) lp. oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

od do 

1.    

2.    

W przypadku  zastrzeżenia przez Wykonawcę ww. informacji jako tajemnicy 
przedsiębiorstwa Zamawiający  wymaga od Wykonawcy, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy 
prawo zamówień publicznych, aby poniżej wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(tj. art. 11 ust. 4. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: przez tajemnicę 
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 
działania w celu zachowania ich poufności):  

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

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

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

14. oświadczam, że występuję w niniejszym postępowaniu, jako osoba fizyczna / osoba 
prawna / jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej / konsorcjum*. 

15. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część są: 

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

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

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

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

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

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

16. Podpis(y): 

lp. 

nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

miejscowość 

i data 

1.      

2.      

* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4A 

do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia 

 

 

 

 

 
ZAŁĄCZNIK NR 4 A- OBLICZENIE CENY OFERTOWEJ DLA ZADANIA NR 1 

 

1. Cena jednostkowa netto za wywiezienie 1 tony odpadów: 

CjN=…………………… zł/t 

2. Obliczenie ceny ofertowej (wartości zamówienia): 

1) netto  lataroktCC jNN 3/1696 ⋅⋅=  

złlataroktt
złCN .......................3/1696....... =⋅⋅=  

2) wartość podatku VAT: VAT = CN∙stawka podatku VAT 

VAT= ……………………..zł∙ ………….%=…………………..zł 

3) brutto VATCC NB +=  

zl.......................zł.....................zł..................CB =+=  

 

 

Data:.............................................. 

 

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

(podpis i pieczątka 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć WYKONAWCY) 
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Załącznik nr 4B 

do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia 

 

 

 

 

 
ZAŁĄCZNIK NR 4 B- OBLICZENIE CENY OFERTOWEJ DLA ZADANIA NR 2 

 

3. Cena jednostkowa netto za wywiezienie 1 tony odpadów: 

CjN=……………………. zł/t 

4. Obliczenie ceny ofertowej (wartości zamówienia): 

1) netto  lataroktCC jNN 3/980 ⋅⋅=  

złlataroktt
złCN .......................3/980....... =⋅⋅=  

2) wartość podatku VAT: VAT = CN∙stawka podatku VAT 

VAT= ……………………..zł∙ ………….%=…………………..zł 

3) brutto VATCC NB +=  

zl.......................zł.....................zł..................CB =+=  

 

 

 

Data:.............................................. 

 

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

(podpis i pieczątka 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć WYKONAWCY) 
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Załącznik nr 4C 

do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia 

 

 

 

 

 
ZAŁĄCZNIK NR 4 C - OBLICZENIE CENY OFERTOWEJ DLA ZADANIA NR 3 

 

1. Cena jednostkowa netto za wywiezienie 1 tony odpadów: 

CjNt=…………………………… zł/t 

2. Cena jednostkowa netto za wywiezienie 1 mp odpadów: 

CjNm=……………………… zł/mp 

3. Obliczenie ceny ofertowej (wartości zamówienia): 

1) netto  [ ] latampCtCC jNmjNtN 3)1501()149( ⋅⋅+⋅=  

[ ] złlatampt
złtt

złCN ...................................3)1501.......(.........)149...(......... =⋅⋅+⋅=  

2) wartość podatku VAT: VAT = CN∙stawka podatku VAT 

VAT= ……………………..zł∙ ………….%=…………………..zł 

3) brutto VATCC NB +=  

zl.......................zł.....................zł..................CB =+=  

 

 

 

Data:.............................................. 

 

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

(podpis i pieczątka 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć WYKONAWCY) 
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Załącznik nr 5a 

do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROJEKT UMOWY DLA ZADANIA NR 1 

UMOWA NR ...................................................... 

zawarta w dniu .............................. r. pomiędzy: 

Zarządem Cmentarzy Komunalnych 
50-224 Wrocław, pl. Strzelecki 19/21 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, w imieniu którego działa: 

Dyrektor – Zofia Kluszycka 

a 

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

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

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem .......... w dniu 
............., posiadającym NIP .......................... zwanym dalej „WYKONAWCĄ” w imieniu 
którego działa: 

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

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

o następującej treści: 

 

§ 1 

W wyniku przetargu nieograniczonego z dnia …………………… Zamawiający na podstawie 
ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 
ze zmianami) zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi wywozu odpadów 
stałych z terenu Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice mieszczącego się przy 
ul. Osobowickiej we Wrocławiu. 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi wywozu odpadów stałych gromadzonych 
w pojemnikach oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie z terenu Cmentarza 
Komunalnego Oddział Osobowice przy ul. Osobowickiej we Wrocławiu. 

2. Zakres rzeczowy usługi obejmuje: 

1) Wydzierżawienie Zamawiającemu na czas trwania umowy 483 
pojemników na odpady dla Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice, 
w tym: 

a. 189 kontenerów na kółkach o pojemności 1100 l na odpady 
niesegregowane, ponumerowanych kolejno; 

b. 163 kontenerów na kółkach w tym : 151 szt.  o pojemności 1100 l na 
odpady biodegradowalne (zielone) oraz  12 szt. o poj. 240 l 
ponumerowanych kolejno, opisanych „ODPADY ZIELONE”; 

c. 71 kontenerów o pojemności 240 l przeznaczonych do zbiórki 
odpadów plastikowych, opisanych „PLASTIK” i ponumerowanych; 
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d. 59 kontenerów o pojemności 240 l przeznaczonych do zbiórki 
odpadów szklanych, opisanych „SZKŁO” ponumerowanych kolejno; 

e. 1 kontenera o pojemności 7 m3 (otwarty) na odpady niesegregowane  
ustawiony za budynkiem biura; 

2) dostarczenie worków foliowych LDPE grubości min. 0,04 mm o pojemności 
120 l do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych (trawa, liście, drobne 
gałęzie, zwiędłe kwiaty) w kolorze brązowym z odpowiednimi nadrukami w 
kolorze kontrastowym, umożliwiającym ich łatwe odczytanie (np. białym). W 
treści nadruku musi się znaleźć informacja „Odpady zielone”, dane zarządcy 
nieruchomości tj. „Zarząd Cmentarzy Komunalnych, pl. Strzelecki 19/21, 50-224 
Wrocław”. Ostateczną formę nadruku należy uzgodnić z Zamawiającym. 

3) bieżącą naprawę – konserwację ww. pojemników lub wymianę na nowe 
wg potrzeb, we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawcy 

4) systematyczne odbieranie zgromadzonych w pojemnikach i workach 
odpadów: niesegregowanych; ulegających biodegradacji; typu plastik; typu 
szkło; 

5) odbieranie odpadów stałych zlokalizowanych w pobliżu i ze stanowisk 
pod pojemniki za wyjątkiem gruzu, ławek i drewnianych ramek; 

6) wywóz odpadów poza teren cmentarza i ich zagospodarowanie zgodnie 
z art. 9e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 391 ze zm.) wg potrzeb ustalonych na bieżąco przez Zamawiającego 
(uzgodnionych z kierownikami cmentarzy) tak, aby umożliwić użytkownikom 
cmentarzy korzystanie z pojemników; 

7) mycie i dezynfekcja ww. pojemników, co najmniej raz w kwartale; 

8) utrzymywanie porządku miejsc posadowienia pojemników oraz bieżące 
sprzątanie odpadów w przypadku ich rozsypania w związku z wykonywaniem 
usługi. 

3. Szczegóły realizacji: 

1) Miejsca posadowienia pojemników na cmentarzach należy uzgodnić 
z kierownikami cmentarzy. 

2) Rysunki z planami rozmieszczenia pojemników stanowią załącznik 
do niniejszej umowy. 

3) Pojemniki zostaną posadowione najpóźniej do 7 dni od dnia rozpoczęcia 
realizacji umowy. 

4) Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości poszczególnych pojemników. 

5) Przewidywana roczna ilość worków foliowych: 

• Cmentarz Oddział Osobowice 6 000; 

Worki w ilości 50% przewidywanej ilości dla danego cmentarza winny być 
dostarczone w terminie do 31.03 każdego roku, a pozostałe 50% ilości w terminie 
do 30.09 każdego roku obowiązywania umowy. 

6) Kody opadów będących przedmiotem zamówienia:  

Grupa i podgrupa: 20 02 Odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy); 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji; 

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie; 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji; 

oraz odpady selektywnie zebrane o kodach: 
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20 01 02 Szkło; 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 

7) Zaleca się zastosowanie następujących kolorów pojemników na odpady lub 
ich oznaczeń (zgodnych z obowiązującymi przepisami): 

a) Odpady biodegradowalne – kolor brązowy 

b) Odpady zmieszane – kolor czarny 

c) Szkło – kolor biały 

d) Plastik – kolor żółty 

 

§ 3 

SZCZEGÓŁOWE WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO, CO DO SPOSOBU 
I WARUNKÓW WYKONANIA USŁUGI 

1. Z uwagi na specyfikę miejsca wykonywanie czynności porządkowych odbywać się 
powinno cicho, dyskretnie i w odpowiednich godzinach tak, aby jak najmniej 
przeszkadzać w odbywających się ceremoniach pogrzebowych. Dotyczy to zarówno 
pracy sprzętu jak i zatrudnionych ludzi. 

2. Do opróżniania pojemników i przewożenia odpadów należy używać pojazdów 
dwuosiowych odpowiednio dostosowanych do warunków miejscowych, aby 
nie uszkadzać nawierzchni, kwater i grobów. Zamawiający dopuszcza stosowanie 
pojazdów trzyosiowych, ale tylko za wiedzą i zgodą kierownika cmentarza. Kierownik 
przekaże Wykaz ciągów komunikacyjnych, po których będą mogły poruszać się 
pojazdy trzyosiowe, zostanie udostępniony w chwili przekazania terenu celem 
wykonywania usługi. 

3. Wykonawca jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań zgodnie 
z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013, poz. 122): 

1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych 
od Zamawiającego oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego; 

2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania 
odpadów komunalnych od Zamawiającego; 

3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów 
do odbierania odpadów komunalnych od Zamawiającego; 

4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-
transportowej. 

§ 4 

TERMINY 

Strony uzgadniają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: 

1) czas trwania usługi: 36 miesięcy; 

2) rozpoczęcie:  .............................. 

3) zakończenie:  .............................. 
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§ 5 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający: 

1) umożliwi nieodpłatnie wjeżdżanie na teren cmentarza sprzętu oraz pojazdów 
w zakresie niezbędnym do wykonania usługi; 

2) zapewni nadzór nad wykonywaniem oraz współpracę w niezbędnym zakresie, 
w szczególności z kierownikiem cmentarza; 

3) dokonywał będzie odbiorów wykonanych prac i zapłaci umówione wynagrodzenie. 

 

§ 6 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza i stwierdza swym podpisem pod niniejszą umową, że posiada 
wszelkie potrzebne uprawienia i zezwolenia oraz wiedzę i doświadczenie 
do wykonywania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza i stwierdza swym podpisem pod niniejszą umową, 
że podwykonawcy posiadają wszelkie potrzebne uprawienia i zezwolenia oraz wiedzę 
i doświadczenie do wykonywania przedmiotu umowy w zakresie im powierzonym. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać pracę z należytą starannością przy pełnym 
wykorzystaniu posiadanej wiedzy. 

§ 7 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Zastosowanie się do wymogów Zamawiającego, co do sposobu wykonywania usług 
określonych w § 3 umowy. 

2. Warunkiem rozpoczęcia robót jest, rozeznanie przez Wykonawcę, szczegółowych 
warunków bezpieczeństwa pracy oraz warunków zabezpieczenia przeciwpożarowego 
przy wykonywanych pracach, przyjęcie na siebie pełnej odpowiedzialności za stan 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego przy 
wykonywanych pracach, a w szczególności zorganizowania i zabezpieczenia: 

1) bezpośredniego nadzoru nad wykonywanymi pracami; 

2) zabezpieczenia odpowiednich środków zabezpieczających pracę; 

3) udzielenia instruktażu osobom wykonującym prace, a w szczególności: 

a) imienny podział pracy, 

b) kolejność wykonywania działań, 

c) wymagania bhp i zabezpieczenia przeciwpożarowego przy poszczególnych 
pracach (czynnościach), 

3. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania usługi Wykonawca jest 
bezwzględnie zobowiązany poinformować kierownika, o jej zakresie i uzgodnić 
warunki bezpieczeństwa jej wykonania. 

4. Wykonawca w okresie od 25 października do 4 listopada zobowiązany jest 
do wykonywania usługi całodobowo na wezwanie telefoniczne Zamawiającego. 

5. Wykonawca poda Zamawiającemu numer telefonu i osobę, która w imieniu 
Wykonawcy będzie odpowiedzialna za przyjmowanie telefoniczne zleceń oraz 
odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia. 
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6. W trakcie czasu określonego w ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą 
(całodobową) łączność telefoniczną z podaniem osoby odpowiedzialnej za nadzór nad 
wykonaniem usługi bez względu na dzień tygodnia 

7. Ścisłe stosowanie się do postanowień regulaminu cmentarza oraz do uzgodnień 
i poleceń kierownika cmentarza. 

8. Uzgodni na piśmie z Zamawiającym podwykonawców w zakresie wykonania części 
przedmiotu zamówienia. 

9. Niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o wykreśleniu Wykonawcy z rejestru 
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu miasta Wrocławia prowadzonego na podstawie art. 9b ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 250. z późniejszymi zmianami). 

10. Niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia 
na zbieranie odpadów, wydanego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego 
na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 21). 

11. Przygotowanie i umieszczenie tablic informacyjnych o zbiórce selektywnej odpadów 
przy bramach Cmentarza (10 sztuk) w terminie, o wymiarach i treści ustalonej 
z Zamawiającym. 

12.  Przygotowywanie kwartalnego sprawozdania dla Zamawiającego z wykazem ilości 
wywiezionych opadów w danym kwartale w rozbiciu na poszczególne frakcje - 
zgodnie z założoną segregacja odpadów opisana w § 2 umowy. Sprawozdanie winno 
być przekazane Zamawiającemu w terminie do 30 dni po kwartale którego 
sprawozdanie dotyczy. 

Wzór sprawozdania: 

Cmentarz Oddział ……….. 

Kwartał ……… rok …………. 

Typ odpadów Ilość wywiezionych odpadów  Jednostka 

Szkło   

Plastik   

Odpady zmieszane   

Odpady biodegradowalne   

Razem:   

§ 8 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Strony uzgadniają, że za wykonanie prac stanowiących zakres usługi będącej 
przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
ustalone na podstawie ceny jednostkowej określonej w ust. 2 oraz ilości (faktycznie 
wykonanych i odebranych comiesięcznym protokołem odbioru) wykonanych prac 
według obmiaru potwierdzonego przez osoby do tego upoważnione. 

2. Ustala się ryczałtową cenę jednostkową wywozu 1 t odpadów stałych 
w wysokości : ...................zł (słownie:............................................................. 
złotych) + ........... % VAT. 

3. Cena jednostkowa wywozu jednej tony odpadów stałych uwzględnia wszystkie koszty 
związane z realizacją usługi będącej przedmiotem zamówienia, w szczególności: 

1) koszt dzierżawy pojemników i dostarczania worków foliowych na odpady zielone; 
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2) koszt załadunku odpadów stałych na środek transportu, wywóz poza teren 
cmentarza i wyładunek w miejscach do tego wyznaczonych przez ustawodawcę; 

3) wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem odpadów w sposób wyznaczony 
przez ustawodawcę (w tym również opłaty za korzystanie ze środowiska); 

4) sprzątanie miejsc posadowienia pojemników i inne niezbędne elementy 
kalkulacyjne; 

5) wszelkie inne koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 

4. Ceny jednostkowe określone w ust. 2 niniejszego paragrafu są ryczałtowymi cenami 
jednostkowymi obowiązującymi przez cały okres ważności umowy, za wyjątkiem 
sytuacji opisanej w § 8 ust. 5 niniejszej umowy. 

5. Ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy mogą ulec zmianie jedynie dwa 
razy, tj. po 01.01.2018 r. i po 01.01.2019 r. Podstawę zmiany ceny stanowić będzie 
wskaźnik rewaloryzacji (wzrost cen towarów i usług) podany w ustawie budżetowej 
na rok 2018 i rok 2019 na pisemny wniosek Wykonawcy. W takim przypadku wartość 
całkowita wynagrodzenia orientacyjnego nie podlega zmianie. 

6. Strony uzgadniają za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, jako 
wynagrodzenie orientacyjne, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, w wysokości: 

1) netto:............................zł 
(słownie: ........................................................................ zł); 

2) podatek VAT: ....... % 

3) brutto: ............................ zł  
(słownie: ...................................................................... zł); 

4) w tym wynagrodzenie orientacyjne w roku 2017 wyniesie ........................ zł 
(słownie: ............................................................................................... 
wraz z podatkiem VAT; 

5) w tym wynagrodzenie orientacyjne w roku 2018 wyniesie ........................ zł 
(słownie: ............................................................................................... 
wraz z podatkiem VAT; 

6) w tym wynagrodzenie orientacyjne w roku 2019 wyniesie ........................ zł 
(słownie: ............................................................................................... 
wraz z podatkiem VAT; 

7. Wynagrodzenie orientacyjne na poszczególne lata nie jest stałe i może ulec 
zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) w zależności od potrzeb 
Zamawiającego, z tym że suma wartości nie może przekroczyć 
wynagrodzenia orientacyjnego określonego dla całości zamówienia. 

8. Wynagrodzenie orientacyjne brutto dla całości zamówienia może ulec 
zmianie w związku ze zmianą obowiązującej stawki podatku VAT. 

§ 9 

ZASADY REALIZACJI USŁUGI, ROZLICZEŃ ORAZ PŁATNOŚCI 

1. Podstawą realizacji usługi będzie wystawione przez Zamawiającego „ZAMÓWIENIE” 
przekazane Wykonawcy za pośrednictwem faksu na nr ................................. 

2. W wystawionym ZAMÓWIENIU, Zamawiający określi pojemniki (numer pojemnika), 
który należy opróżnić oraz zaznaczy literką „L” odpady stałe leżące luzem przy 
pojemniku i literką „Z” odpady zielone zgromadzone w workach foliowych. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia wykonania usługi: 

1) w okresie od 25 października do 4 listopada w terminie do 4 godzin od otrzymania 
ZAMÓWIENIA i do zakończenia jej w przeciągu następnych 6 godzin; 
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2) przez cały okres trwania umowy za wyjątkiem czasu określonego w punkcie 1 
w terminie do 12 godzin od otrzymania ZAMÓWIENIA i do zakończenia jej 
w przeciągu następnych 12 godzin. 

4. Wykonawca przystępuje do wykonania danego zamówienia po przez otrzymanie karty 
magnetycznej od portiera przy wjeździe na cmentarz i zważeniu pustego pojazdu. 
Następnie opróżnia pojemniki, które zostały określone w zamówieniu i sprząta 
miejsca ich posadowienia. Opuszczając cmentarz, Wykonawca ma obowiązek 
ponownego zważenia pojazdu. Następnie portierowi zdaje kartę magnetyczną wraz 
z informacją przekazaną na piśmie o pojemnikach które zostały opróżnione. 

5. Potwierdzenia wykonania usługi pod względem jakościowym oraz terminowości jej 
realizacji będzie dokonywał Kierownik lub osoba przez niego upoważniona na druku 
ZAMÓWIENIA. 

6. Potwierdzenie ilościowe wykonania usługi będzie dokonywane na koniec miesiąca 
na podstawie wydruku z komputera wagi samochodowej. 

7. Rozliczenie za wykonanie usługi następować będzie w okresach miesięcznych. 

8. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót, protokół stanu robót, 
wydruk z komputera wagi samochodowej wraz z wystawionymi w danym miesiącu 
ZAMÓWIENIAMI. 

9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktur w terminie 
do …………. dni licząc od daty jej doręczenia do jego siedziby wraz z kompletem 
dokumentów rozliczeniowych. Zapłata dokonywana będzie poleceniem przelewu 
z konta Zamawiającego na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. 

10. W razie opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia 
odsetek ustawowych. 

11. W przypadku stwierdzenia awarii wagi (brak odczytu na wyświetlaczu) 
przy pierwszym ważeniu (wjazd na cmentarz), Wykonawca ma obowiązek odstąpienia 
od realizacji ZAMÓWIENIA oraz powiadomienie Zamawiającego i wpisanie w książce 
raportów ochrony o zaistniałym zdarzeniu. 

12. W przypadku stwierdzenia awarii wagi (brak odczytu na wyświetlaczu) przy drugim 
ważeniu (wyjazd z cmentarza), Wykonawca ma obowiązek wykonać drugie ważenie 
na wadze znajdującej się na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Grabiszyn 
przy ul. Grabiszyńskiej 333 we Wrocławiu lub Cmentarza Komunalnego Oddział Psie 
Pole przy ul. Kiełczowskiej 90 we Wrocławiu. O zaistniałej awarii Wykonawca ma 
obowiązek powiadomienia Zamawiającego i wpisanie w książce raportów ochrony 
cmentarza Osobowice. Po wykonaniu drugiego ważenia Wykonawca ma obowiązek 
przerwać dalszą realizację ZAMÓWIENIA. 

13. Wpis w książce raportów ochrony, o którym mowa w ust. 11 i 12, musi być 
potwierdzony przez pracownika cmentarza, jeżeli sytuacja wystąpiła w godzinach 
pracy biura cmentarza, a jeżeli wystąpiła po godzinach pracy biura cmentarza, 
to przez pracownika ochrony. 

14. Przedstawienie umów o pracę pracowników, których praca polega na kierowaniu 
samochodami przewidzianymi do realizacji zamówienia w zakresie odbioru odpadów, 
na wezwanie Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych. 

15. Przedstawienie oryginału aktualnego wdrożonego certyfikatu ISO i/ lub EMSA (o ile 
taki był wskazany w Ofercie Wykonawcy), na wezwanie Zamawiającego w ciągu 3 dni 
roboczych. 

§ 10 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca do dnia podpisania umowy został zobowiązany do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ................................. 
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2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w terminie 30 dni licząc od dnia upłynięcia terminu ważności umowy lub 
ostatniego odbioru prac 

 

§ 11 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 
ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY. 

1. W przypadku nie zrealizowania w danym miesiącu każdego ZAMÓWIENIA w terminie, 
zostanie naliczona kara umowna w wysokości: 

%1IWK ⋅⋅=  

gdzie: 

K  - wielkość naliczonych kar w złotych; 

W  - wartość wynagrodzenia za dany miesiąc wraz z podatkiem VAT; 

I  - ilość każdych rozpoczętych 12-stu godzin opóźnienia w realizacji ZAMÓWIENIA 
w okresie wymienionym w § 9 ust. 3 pkt 2 

lub 

ilość każdych rozpoczętych 6-ciu godzin opóźnienia w realizacji ZAMÓWIENIA 
w okresie wymienionym w § 9 ust. 3 pkt 1. 

2. Przez określenie „nie zrealizowane ZAMÓWIENIE” rozumie się sytuację, gdy w wyniku 
kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego przy udziale przedstawiciela 
Wykonawcy stwierdzono protokolarnie: 

1) nie opróżnienie, któregokolwiek pojemnika wskazanego w ZAMÓWIENIU 
w terminie określonym w § 9 ust. 3; 

2) nie wywiezienie odpadów stałych wskazanych w ZAMÓWIENIU jako „L” lub 
worków z odpadami zielonymi wskazanych jako „Z” w terminie określonym w § 9 
ust. 3; 

3) nie posprzątanie miejsc posadowienia pojemników wskazanego w ZAMÓWIENIU 
w terminie określonym w § 9 ust. 3. 

3. W przypadku nie dostarczenia worków foliowych na odpady zielone w terminach 
podanych w § 2, za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 100,00 zł. 

4. Za nie wypełnienie w terminie obowiązku opisanego w §9 ust 14 – niedostarczenie 
Zamawiającemu na wezwanie umów o pracę pracowników, Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 

5. Za nie wypełnienie w terminie obowiązku opisanego w §9 ust 15 – niedostarczenie 
Zamawiającemu na wezwanie aktualnego wdrożonego Certyfikatu ISO i/lub EMSA 
(o ile taki był wskazany w Ofercie Wykonawcy), Wykonawca zapłaci karę umowną 
w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 

6. Za nie przekazanie sprawozdania o których mowa w §7 ust 12 w wyznaczonym 
terminie, wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy 
rozpoczęty tydzień opóźnienia. 

7. Za nie przygotowanie i nie umieszczenie tablic informacyjnych o których mowa w §7 
ust 11 w wyznaczonym terminie, wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
50,00 zł za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia za 1 sztukę tablicy. 

8. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 
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wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu zamówienia określoną w § 8 ust. 5 
pkt 3). 

9. Zastrzega się prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, 
odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych –  
o wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do stawienia się u kierownika cmentarza w terminie  
2-ch godzin od chwili powiadomienia go o konieczności przeprowadzenia kontroli 
z realizacji wykonanego ZAMÓWIENIA. W przeciwnym razie kontrola zostanie 
przeprowadzona jednostronnie. 

11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego 
mu wynagrodzenia. 

§ 12 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ZA WYRZĄDZONE SZKODY 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego 
(dotyczy zarówno pracy sprzętu i pojazdów jak i pracowników) na terenie cmentarzy 
takie, jak np. zniszczenia i uszkodzenia grobów, nagrobków, nawierzchni dróg 
i alejek, roślin i nasadzeń, w tym krzewów i drzew itp. 

2. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody przez Wykonawcę albo osoby 
(jednostki), którymi posłużył się przy wykonaniu usługi – Strony ustalą protokolarnie 
zakres robót niezbędnych do usunięcia szkód oraz termin ich wykonania, po czym – 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania tych robót w wyznaczonym terminie. 

3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia grobów (nagrobków) wartość szkody 
i warunki jej naprawienia uzgadniane będą przy udziale kierownika cmentarza oraz 
osób wskazanych w ewidencji cmentarza jako dysponenci grobów. 

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi usunięcia szkody (o której 
mowa w ust. 1 ÷ 3 niniejszego paragrafu), w tym uchybienia przez Wykonawcę 
uzgodnionego w protokole zakresu, jakości lub terminu wykonania uzgodnionych 
robót powyżej 2 dni kalendarzowych, Zamawiający uprawniony jest do zastępczego 
wykonania robót (tj. posłużenia się innym wybranym przez Zamawiającego 
wykonawcą) i obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami poprzez potrącenie 
z wynagrodzenia należnego za dotychczas wykonane roboty. Wykonawca wyraża 
zgodę na to potrącenie. 

 

§ 13 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE 

1. Oprócz przypadków określonych przepisami Kodeksu Cywilnego Zamawiający może 
odstąpić od umowy w razie zmiany prawa miejscowego lub wystąpienia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Wykonawcy 
nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie. Odstąpienie od umowy może 
nastąpić w terminie 30 dni, licząc od daty powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 

2. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 – Wykonawca ma prawo 
żądać wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

3. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w zapłacie jego 
wynagrodzenia trwającej dłużej, niż 30 dni. 

4. W przypadku rażącego zaniedbania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 
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5. Przez pojęcie „rażące zaniedbanie obowiązków” rozumie się: 

1) nie przystąpienie przez Wykonawcę przez okres 2 dni do wykonania prac, które 
zobowiązany był wykonać na podstawie otrzymanego ZAMÓWIENIA; 

2) powierzenie wykonania usługi podwykonawcom bez zgody Zamawiającego; 

3) trzykrotne nienależyte wykonanie robót usług potwierdzone zapisami na druku 
ZAMÓWIENIA zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 6 umowy. 

6. W przypadku wykreślenia Wykonawcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta 
Wrocławia na podstawie art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 
z późniejszymi zmianami) Zamawiający rozwiązuje umowę z winy Wykonawcy 
ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

7. W przypadku cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na zbieranie odpadów, wydanego 
przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego na podstawie art. 41 ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) Zamawiający rozwiązuje 
umowę z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu 
wypowiedzenia. 

§ 14 

REPREZENTANCI STRON 

1. Zamawiający upoważnia do sprawowania nadzoru nad wykonywaniem usługi i czyni 
ich za to odpowiedzialnymi: 

1) kierownik cmentarza – Pan Łukasz Zalewski tel. kom. ………………. – w zakresie 
prac wykonywanych na tym cmentarzu; 

2) inspektor nadzoru – pani Bożena Przędziuk z Zarządu Cmentarzy Komunalnych 
tel. kom. ………………………… – w zakresie treści umowy, rozliczeń i zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Wykonawca upoważnia do sprawowania nadzoru nad wykonaniem usługi 
pan(i) ..................................... tel. ............................................................ 

 

§ 15 

ZMIANY W UMOWIE 
1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art. 144 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany do Kontraktu w przypadku zaistnienia 
następujących okoliczności, które nie zostały lub nie mogły być przewidziane w czasie 
prowadzenia postępowania, w szczególności: 

1) zmian ogólnie obowiązujących przepisów, prawa miejscowego oraz wymogów 
dotyczących Zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków 
stron umowy; zmiany umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do 
dostosowania zapisów umowy do wprowadzonych przepisów;  

2) zmian organizacyjnych Stron, np. zmiany reprezentacji, adresu siedziby firmy, 

3) konieczności zmiany osób, o których mowa w § 8 projektu umowy; 

4) zmiany ilości pojemników, o których mowa w § 2 projektu umowy; 

5) sposobu rozliczenia niniejszej umowy; 
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6) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, 
wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 
zmiany; 

7) stosowna zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę w stosunku do obowiązującego w dniu zawarcia Umowy, w przypadku gdy 
taka zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę miała wpływ na koszty 
wykonania Umowy przez Wykonawcę; 

8) stosowna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w stosunku do regulacji prawnych 
wprowadzonych w życie przed zawarciem Umowy, w przypadku gdy taka zmiana 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne miała wpływ 
na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę; 

w przypadku zmian o których mowa w pkt 7) i 8) niniejszego paragrafu, Wykonawca 
obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą 
kosztó  (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze 
zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w 
zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów 
podatkowych i ZUS) Wykonawcy.  

9) stosowna zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów 
i usług z zachowanie wysokości wynagrodzenia netto. 

10) Ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy będą rewaloryzowane:  

a) po 01.01.2018 r. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogłaszany w ustawie budżetowej na rok 2018 na pisemny wniosek 
Wykonawcy. 

b) po 01.01.2019 r. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogłaszany w ustawie budżetowej na rok 2019 na pisemny wniosek 
Wykonawcy. 

pod warunkiem, że nie będą stosowane postanowienia określone w ust. 1 pkt 7) lub 
8) niniejszego paragrafu. W przypadku rewaloryzacji cen jednostkowych, odpowiednio 
zwiększona zostanie wartość całkowita umowy netto i brutto. 

11) Stosowna zmiana wynagrodzenia – ceny jednostkowej w przypadku zmiany 
przepisów prawa powszechnie obowiązujących dotyczących zasad odbierania 
opadów wpływających na sposób spełniania świadczenia, a także w przypadku 
zmian w prawie miejscowym w zakresie zagospodarowania odpadami komunalnymi. 

3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie 
następują po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy.  

4.  Zmiany do Umowy mogą być dokonane także w innych wypadkach przewidzianych w 
art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany te nie mogą w żadnym 
przypadku prowadzić do ominięcia przepisów Prawa zamówień publicznych, 
w szczególności dotyczących zamówień dodatkowych. 

5. W przypadku zmiany firmy, siedziby, numeru rachunku bankowego i innych danych 
identyfikacyjnych Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować 
Zamawiającego. W przypadku nie poinformowania Zamawiającego o w/w zmianach 
wszelkie skutki prawne obciążają Wykonawcę. 
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§ 16 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania umowy Wykonawca jest zobowiązany 
przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia 
do Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 
Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4. W razie odmowy Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie 
nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu 
– Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

5. Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy, Strony 
poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądowi Gospodarczemu właściwemu dla siedziby 
Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami). 

7. Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

8. Załącznikami do umowy są: 

1) ..........................................................; 

2) ..........................................................; 

3) ..........................................................; 

4) ..........................................................; 

5) .......................................................... 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 

do umowy nr................................... 
z dnia ................................... 

............................................ 
          (pieczątka firmowa)                                                            Wrocław, dnia ................................... 
 

ZAMÓWIENIE nr ........../20...... 

 

na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów stałych z terenu Cmentarza 
Komunalnego Oddział Osobowice z następujących pojemników: 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

L – odpady stałe zlokalizowane w pobliżu stanowisk pod pojemniki za wyjątkiem gruzu, 
ławek i drewnianych ramek 

Z- odpady zielone zgromadzone w workach foliowych 

 

 ................................................................. 
 (podpis i pieczątka kierownika jednostki organizacyjnej) 

Niniejszym potwierdzam wykonanie usługi bez uwag* / z następującymi 
uwagami* 

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

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

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

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

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

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

 

 ......................................... ........................................ 
 (podpis Wykonawcy) (podpis Zamawiającego) 

*  niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 

do umowy nr................................... 
z dnia ................................... 

 
PROTOKÓŁ 

CZĘŚCIOWY ODBIORU USŁUGI 

 

sporządzony dnia ................................. na okoliczność wykonanej usługi w zakresie 
wywozu odpadów stałych z terenu Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice, 
przez Wykonawcę w czasie od dnia ................................... do dnia 
................................... 

 

KOMISJA ODBIORU W SKŁADZIE: 

1. kierownik cmentarza – Łukasz Zalewski 

2. inspektor nadzoru – Bożena Przędziuk 

3. przedstawiciel Wykonawcy – .................................... 

dokonała w dniu ...................................... odbioru ww. usług zgodnie z zawartą 
umową nr ................................................. z dnia ......................... r. w zakresie 
usług wywozu odpadów stałych z Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice 
we Wrocławiu. 

W danym okresie wykonano/nie wykonano* czyszczenie, mycie i dezynfekcje 
pojemników na odpady. 

Komisja uważa odbiór wykonanej usługi za dokonany / niedokonany* . 

Zastrzeżenia i uwagi komisji: 

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

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

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

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

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

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

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

1. ....................................................... 

2. ....................................................... 

3. ....................................................... 
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Załącznik nr 3 

do umowy nr................................... 
z dnia ................................... 

 
 

PROTOKÓŁ 

STANU REALIZACJI USŁUGI 

 

sporządzony dnia ................................. na okoliczność wykonanej usługi w zakresie 
wywozu odpadów stałych z Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice, przez 
Wykonawcę w czasie od dnia ................................... do dnia ................................... 

 

KOMISJA ODBIORU W SKŁADZIE: 

1. przedstawiciel Zamawiającego – Bożena Przędziuk 

2. przedstawiciel Wykonawcy – ............................................. 

Wartość usług w okresie rozliczeniowym: 

Wartość usług w okresie rozliczeniowym 
Nazwa i rodzaj usług 

netto podatek VAT brutto 
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(2-5) 
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............................................. 
(podpis przedstawiciela Zamawiającego) 

Wartość usługi w złotych 
/netto/ 

wykonanych 
w okresie 

rozliczeniowym 

3 

 

 

 

 

Kwota, na jaką 
została zawarta 

umowa 
w złotych 
/netto/ 

2 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE WARTOŚCI WYKONANYCH USŁUG 

 

1 

Całkowita wartość 
usługi 

Wartość usługi 
do wykonania 

w 2017 r. 

Wartość usługi 
do wykonania 

w 2018 r. 

Wartość usługi 
do wykonania 

w 2019 r. 

............................................. 
(podpis przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5B 

do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5B – PROJEKT UMOWY DLA ZADNIA NR 2 

 

UMOWA NR ...................................................... 

zawarta w dniu .............................. r. pomiędzy: 

Zarządem Cmentarzy Komunalnych 
50-224 Wrocław, pl. Strzelecki 19/21 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, w imieniu którego działa: 

Dyrektor – Zofia Kluszycka 

a 

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

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

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem .......... w dniu 
............., posiadającym NIP .......................... zwanym dalej „WYKONAWCĄ” w imieniu 
którego działa: 

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

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

o następującej treści: 

 

§ 1 

W wyniku przetargu nieograniczonego z dnia …………………… Zamawiający na podstawie 
ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 
ze zmianami) zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi wywozu odpadów 
stałych z terenu Cmentarza Komunalnego Oddział Grabiszyn mieszczącego się przy 
ul. Grabiszyńskiej 333 we Wrocławiu. 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi wywozu odpadów stałych gromadzonych 
w pojemnikach oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie z terenu Cmentarza 
Komunalnego Oddział Grabiszyn przy ul. Grabiszyńskiej 333 we Wrocławiu. 

2. Zakres rzeczowy usługi obejmuje: 

1) Wydzierżawienie Zamawiającemu na czas trwania umowy 273 pojemników 
na odpady dla Cmentarza Komunalnego Oddział Grabiszyn, w tym: 

a. 87 pojemników, na kółkach o pojemności 1100 l na odpady niesegregowane, 
opisane „NIESEGREGOWANE”, ponumerowanych kolejno; 

b. 83 kontenerów na kółkach o pojemności 1100 l na odpady biodegradowalne 
(zielone), ponumerowanych kolejno, opisanych „ODPADY ZIELONE”; 

c.  52 pojemników, o pojemności 240 l na odpady plastikowe, opisane 
„PLASTIK” ponumerowanych kolejno; 
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d. 51 pojemników, o pojemności 240 l na odpady szklane, opisane „SZKŁO” 
ponumerowanych kolejno; 

2) dostarczenie worków foliowych LDPE grubości min. 0,04 mm o pojemności 120 l 
do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych (trawa, liście, drobne gałęzie, 
zwiędłe kwiaty) w kolorze brązowym z odpowiednimi nadrukami w kolorze 
kontrastowym, umożliwiającym ich łatwe odczytanie (np. białym). W treści 
nadruku musi się znaleźć informacja „Odpady zielone”, dane zarządcy 
nieruchomości tj. „Zarząd Cmentarzy Komunalnych, pl. Strzelecki 19/21, 50-224 
Wrocław”. Ostateczną formę nadruku należy uzgodnić z Zamawiającym. 

3) bieżącą naprawę – konserwację ww. pojemników lub wymianę na nowe 
wg potrzeb, we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawcy 

4) systematyczne odbieranie zgromadzonych w pojemnikach i workach odpadów: 
niesegregowanych; ulegających biodegradacji; typu plastik, typu szkło; 

5) odbieranie odpadów stałych zlokalizowanych w pobliżu i ze stanowisk 
pod pojemniki za wyjątkiem gruzu, ławek i drewnianych ramek; 

6) wywóz odpadów poza teren cmentarza i ich zagospodarowanie zgodnie z art. 9e 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze 
zm.) wg potrzeb ustalonych na bieżąco przez Zamawiającego (uzgodnionych 
z kierownikami cmentarzy) tak, aby umożliwić użytkownikom cmentarzy 
korzystanie z pojemników; 

7) mycie i dezynfekcja ww. pojemników, co najmniej raz w kwartale; 

8) utrzymywanie porządku miejsc posadowienia pojemników oraz bieżące sprzątanie 
odpadów w przypadku ich rozsypania w związku z wykonywaniem usługi. 

3. Szczegóły realizacji wszystkich zadań: 

1) Miejsca posadowienia pojemników na cmentarzach należy uzgodnić 
z kierownikami cmentarzy. 

2) Rysunki z planami rozmieszczenia pojemników stanowią załącznik 
do niniejszej umowy. 

3) Pojemniki zostaną posadowione najpóźniej do 7 dni od dnia rozpoczęcia 
realizacji umowy. 

4) Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości poszczególnych pojemników. 

5) Przewidywana roczna ilość worków foliowych: 

• Cmentarz Oddział Grabiszyn 4 000; 

Worki w ilości 50% przewidywanej ilości dla danego cmentarza winny być 
dostarczone w terminie do 31.03 każdego roku, a pozostałe 50% ilości w terminie 
do 30.09 każdego roku obowiązywania umowy. 

6) Kody opadów będących przedmiotem zamówienia:  

Grupa i podgrupa: 20 02 Odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy); 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji; 

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie; 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji; 

oraz odpady selektywnie zebrane o kodach: 

20 01 02 Szkło; 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 
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7) Zaleca się zastosowanie następujących kolorów pojemników na odpady lub 
ich oznaczeń (zgodnych z obowiązującymi przepisami): 

a) Odpady biodegradowalne – kolor brązowy 

b) Odpady zmieszane – kolor czarny 

c) Szkło – kolor biały 

d) Plastik – kolor żółty 

§ 3 

SZCZEGÓŁOWE WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO, CO DO SPOSOBU 
I WARUNKÓW WYKONANIA USŁUGI 

1. Z uwagi na specyfikę miejsca wykonywanie czynności porządkowych odbywać się 
powinno cicho, dyskretnie i w odpowiednich godzinach tak, aby jak najmniej 
przeszkadzać w odbywających się ceremoniach pogrzebowych. Dotyczy to zarówno 
pracy sprzętu jak i zatrudnionych ludzi. 

2. Do opróżniania pojemników i przewożenia odpadów należy używać pojazdów 
dwuosiowych odpowiednio dostosowanych do warunków miejscowych, aby 
nie uszkadzać nawierzchni, kwater i grobów. Zamawiający dopuszcza stosowanie 
pojazdów trzyosiowych, ale tylko za wiedzą i zgodą kierownika cmentarza. Kierownik 
przekaże Wykaz ciągów komunikacyjnych, po których będą mogły poruszać się 
pojazdy trzyosiowe, zostanie udostępniony w chwili przekazania terenu celem 
wykonywania usługi. 

3. Wykonawca jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań zgodnie 
z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013, poz. 122): 

1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych 
od Zamawiającego oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego; 

2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania 
odpadów komunalnych od Zamawiającego; 

3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów 
do odbierania odpadów komunalnych od Zamawiającego; 

4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-
transportowej. 

§ 4 

TERMINY 

Strony uzgadniają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: 

1) czas trwania usługi: 36 miesięcy; 

2) rozpoczęcie:  .............................. 

3) zakończenie:  .............................. 

§ 5 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający: 

1) umożliwi nieodpłatnie wjeżdżanie na teren cmentarza sprzętu oraz pojazdów 
w zakresie niezbędnym do wykonania usługi; 

2) zapewni nadzór nad wykonywaniem oraz współpracę w niezbędnym zakresie, 
w szczególności z kierownikiem cmentarza; 
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3) dokonywał będzie odbiorów wykonanych prac i zapłaci umówione wynagrodzenie. 

§ 6 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza i stwierdza swym podpisem pod niniejszą umową, że posiada 
wszelkie potrzebne uprawienia i zezwolenia oraz wiedzę i doświadczenie 
do wykonywania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza i stwierdza swym podpisem pod niniejszą umową, 
że podwykonawcy posiadają wszelkie potrzebne uprawienia i zezwolenia oraz wiedzę 
i doświadczenie do wykonywania przedmiotu umowy w zakresie im powierzonym. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać pracę z należytą starannością przy pełnym 
wykorzystaniu posiadanej wiedzy. 

§ 7 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Zastosowanie się do wymogów Zamawiającego, co do sposobu wykonywania usług 
określonych w § 3 umowy. 

2. Warunkiem rozpoczęcia robót jest, rozeznanie przez Wykonawcę, szczegółowych 
warunków bezpieczeństwa pracy oraz warunków zabezpieczenia przeciwpożarowego 
przy wykonywanych pracach, przyjęcie na siebie pełnej odpowiedzialności za stan 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego przy 
wykonywanych pracach, a w szczególności zorganizowania i zabezpieczenia: 

1) bezpośredniego nadzoru nad wykonywanymi pracami; 

2) zabezpieczenia odpowiednich środków zabezpieczających pracę; 

3) udzielenia instruktażu osobom wykonującym prace, a w szczególności: 

a) imienny podział pracy, 

b) kolejność wykonywania działań, 

c) wymagania bhp i zabezpieczenia przeciwpożarowego przy poszczególnych 
pracach (czynnościach), 

3. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania usługi Wykonawca jest 
bezwzględnie zobowiązany poinformować kierownika, o jej zakresie i uzgodnić 
warunki bezpieczeństwa jej wykonania. 

4. Wykonawca w okresie od 25 października do 4 listopada zobowiązany jest 
do wykonywania usługi całodobowo na wezwanie telefoniczne Zamawiającego. 

5. Wykonawca poda Zamawiającemu numer telefonu i osobę, która w imieniu 
Wykonawcy będzie odpowiedzialna za przyjmowanie telefoniczne zleceń oraz 
odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia. 

6. W trakcie czasu określonego w ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą 
(całodobową) łączność telefoniczną z podaniem osoby odpowiedzialnej za nadzór nad 
wykonaniem usługi bez względu na dzień tygodnia 

7. Ścisłe stosowanie się do postanowień regulaminu cmentarza oraz do uzgodnień 
i poleceń kierownika cmentarza. 

8. Uzgodni na piśmie z Zamawiającym podwykonawców w zakresie wykonania części 
przedmiotu zamówienia. 

9. Niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o wykreśleniu Wykonawcy z rejestru 
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu miasta Wrocławia prowadzonego na podstawie art. 9b ustawy 
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z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 250. z późniejszymi zmianami). 

10. Niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia 
na zbieranie odpadów, wydanego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego 
na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 21). 

11. Przygotowanie i umieszczenie tablic informacyjnych o zbiórce selektywnej odpadów 
przy bramach Cmentarza (2 sztuk) w terminie, o wymiarach i treści ustalonej 
z Zamawiającym. 

12.  Przygotowywanie kwartalnego sprawozdania dla Zamawiającego z wykazem ilości 
wywiezionych opadów w danym kwartale w rozbiciu na poszczególne frakcje - 
zgodnie z założoną segregacja odpadów opisana w § 2 umowy. Sprawozdanie winno 
być przekazane Zamawiającemu w terminie do 30 dni po kwartale którego 
sprawozdanie dotyczy. 

Wzór sprawozdania 

Cmentarz Oddział ……….. 

Kwartał ……… rok …………. 

Typ odpadów Ilość wywiezionych odpadów  Jednostka 

Szkło   

Plastik   

Odpady zmieszane   

Odpady biodegradowalne   

Razem:   

 

§ 8 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Strony uzgadniają, że za wykonanie prac stanowiących zakres usługi będącej 
przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
ustalone na podstawie ceny jednostkowej określonej w ust. 2 oraz ilości (faktycznie 
wykonanych i odebranych comiesięcznym protokołem odbioru) wykonanych prac 
według obmiaru potwierdzonego przez osoby do tego upoważnione. 

2. Ustala się ryczałtową cenę jednostkową wywozu 1 t odpadów stałych w 
wysokości : ...................zł (słownie:............................................................. 
złotych) + ........... % VAT. 

3. Cena jednostkowa wywozu jednej tony odpadów stałych uwzględnia wszystkie koszty 
związane z realizacją usługi będącej przedmiotem zamówienia, w szczególności: 

1) koszt dzierżawy pojemników i dostarczania worków foliowych na odpady zielone; 

2) koszt załadunku odpadów stałych na środek transportu, wywóz poza teren 
cmentarza i wyładunek w miejscach do tego wyznaczonych przez ustawodawcę; 

3) wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem odpadów w sposób wyznaczony 
przez ustawodawcę (w tym również opłaty za korzystanie ze środowiska); 

4) sprzątanie miejsc posadowienia pojemników i inne niezbędne elementy 
kalkulacyjne; 

5) wszelkie inne koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 
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4. Ceny jednostkowe określone w ust. 2 niniejszego paragrafu są ryczałtowymi cenami 
jednostkowymi obowiązującymi przez cały okres ważności umowy, za wyjątkiem 
sytuacji opisanej w § 8 ust. 5 niniejszej umowy. 

5. Ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy mogą ulec zmianie jedynie dwa 
razy, tj. po 01.01.2018 r. i po 01.01.2019 r. Podstawę zmiany ceny stanowić będzie 
wskaźnik rewaloryzacji (wzrost cen towarów i usług) podany w ustawie budżetowej 
na rok 2018 i rok 2019 na pisemny wniosek Wykonawcy. W takim przypadku wartość 
całkowita wynagrodzenia orientacyjnego nie podlega zmianie. 

6. Strony uzgadniają za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, jako 
wynagrodzenie orientacyjne, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, w wysokości: 

1) netto:............................zł 
(słownie: ........................................................................ zł); 

2) podatek VAT: ....... % 

3) brutto: ............................ zł  
(słownie: ...................................................................... zł); 

4) w tym wynagrodzenie orientacyjne w roku 2017 wyniesie ........................ zł 
(słownie: ............................................................................................... 
wraz z podatkiem VAT; 

5) w tym wynagrodzenie orientacyjne w roku 2018 wyniesie ........................ zł 
(słownie: ............................................................................................... 
wraz z podatkiem VAT; 

6) w tym wynagrodzenie orientacyjne w roku 2019 wyniesie ........................ zł 
(słownie: ............................................................................................... 
wraz z podatkiem VAT; 

7. Wynagrodzenie orientacyjne na poszczególne lata nie jest stałe i może ulec 
zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) w zależności od potrzeb 
Zamawiającego, z tym że suma wartości nie może przekroczyć 
wynagrodzenia orientacyjnego określonego dla całości zamówienia. 

8. Wynagrodzenie orientacyjne brutto dla całości zamówienia może ulec 
zmianie w związku ze zmianą obowiązującej stawki podatku VAT. 

§ 9 

ZASADY REALIZACJI USŁUGI, ROZLICZEŃ ORAZ PŁATNOŚCI 

1. Podstawą realizacji usługi będzie wystawione przez Zamawiającego „ZAMÓWIENIE” 
przekazane Wykonawcy za pośrednictwem faksu na nr ................................. 

2. W wystawionym ZAMÓWIENIU, Zamawiający określi pojemniki (numer pojemnika), 
który należy opróżnić oraz zaznaczy literką „L” odpady stałe leżące luzem przy 
pojemniku i literką „Z” odpady zielone zgromadzone w workach foliowych. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia wykonania usługi: 

1) w okresie od 25 października do 4 listopada w terminie do 4 godzin od otrzymania 
ZAMÓWIENIA i do zakończenia jej w przeciągu następnych 6 godzin; 

2) przez cały okres trwania umowy za wyjątkiem czasu określonego w punkcie 1 
w terminie do 12 godzin od otrzymania ZAMÓWIENIA i do zakończenia jej 
w przeciągu następnych 12 godzin. 

4. Wykonawca przystępuje do wykonania danego zamówienia po przez otrzymanie karty 
magnetycznej od portiera przy wjeździe na cmentarz i zważeniu pustego pojazdu. 
Następnie opróżnia pojemniki, które zostały określone w zamówieniu i sprząta 
miejsca ich posadowienia. Opuszczając cmentarz, Wykonawca ma obowiązek 
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ponownego zważenia pojazdu. Następnie portierowi zdaje kartę magnetyczną wraz 
z informacją przekazaną na piśmie o pojemnikach które zostały opróżnione. 

5. Potwierdzenia wykonania usługi pod względem jakościowym oraz terminowości jej 
realizacji będzie dokonywał Kierownik lub osoba przez niego upoważniona na druku 
ZAMÓWIENIA. 

6. Potwierdzenie ilościowe wykonania usługi będzie dokonywane na koniec miesiąca 
na podstawie wydruku z komputera wagi samochodowej. 

7. Rozliczenie za wykonanie usługi następować będzie w okresach miesięcznych. 

8. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót, protokół stanu robót, 
wydruk z komputera wagi samochodowej wraz z wystawionymi w danym miesiącu 
ZAMÓWIENIAMI. 

9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktur w terminie do 
…………. dni licząc od daty jej doręczenia do jego siedziby wraz z kompletem 
dokumentów rozliczeniowych. Zapłata dokonywana będzie poleceniem przelewu z 
konta Zamawiającego na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. 

10. W razie opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia 
odsetek ustawowych. 

11. W przypadku stwierdzenia awarii wagi (brak odczytu na wyświetlaczu) 
przy pierwszym ważeniu (wjazd na cmentarz), Wykonawca ma obowiązek odstąpienia 
od realizacji ZAMÓWIENIA oraz powiadomienie Zamawiającego i wpisanie w książce 
raportów ochrony o zaistniałym zdarzeniu. 

12. W przypadku stwierdzenia awarii wagi (brak odczytu na wyświetlaczu) przy drugim 
ważeniu (wyjazd z cmentarza), Wykonawca ma obowiązek wykonać drugie ważenie 
na wadze znajdującej się na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice 
przy ul. Osobowickiej we Wrocławiu lub Cmentarza Komunalnego Oddział Psie Pole 
przy ul. Kiełczowskiej 90 we Wrocławiu. O zaistniałej awarii Wykonawca ma 
obowiązek powiadomienia Zamawiającego i wpisanie w książce raportów ochrony 
cmentarza Osobowice. Po wykonaniu drugiego ważenia Wykonawca ma obowiązek 
przerwać dalszą realizację ZAMÓWIENIA. 

13. Wpis w książce raportów ochrony, o którym mowa w ust. 11 i 12, musi być 
potwierdzony przez pracownika cmentarza, jeżeli sytuacja wystąpiła w godzinach 
pracy biura cmentarza, a jeżeli wystąpiła po godzinach pracy biura cmentarza, 
to przez pracownika ochrony. 

14. Przedstawienie umów o pracę pracowników, których praca polega na kierowaniu 
samochodami przewidzianymi do realizacji zamówienia w zakresie odbioru odpadów, 
na wezwanie Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych. 

15. Przedstawienie oryginału aktualnego wdrożonego certyfikatu ISO i/ lub EMSA (o ile 
taki był wskazany w Ofercie Wykonawcy), na wezwanie Zamawiającego w ciągu 3 dni 
roboczych. 

§ 10 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca do dnia podpisania umowy został zobowiązany do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ................................. 

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w terminie 30 dni licząc od dnia upłynięcia terminu ważności umowy lub 
ostatniego odbioru prac 

§ 11 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 
ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY. 
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1. W przypadku nie zrealizowania w danym miesiącu każdego ZAMÓWIENIA w terminie, 
zostanie naliczona kara umowna w wysokości: 

%1IWK ⋅⋅=  

gdzie: 

K  - wielkość naliczonych kar w złotych; 

W  - wartość wynagrodzenia za dany miesiąc wraz z podatkiem VAT; 

I  - ilość każdych rozpoczętych 12-stu godzin opóźnienia w realizacji ZAMÓWIENIA 
w okresie wymienionym w § 9 ust. 3 pkt 2 

lub 

ilość każdych rozpoczętych 6-ciu godzin opóźnienia w realizacji ZAMÓWIENIA 
w okresie wymienionym w § 9 ust. 3 pkt 1. 

2. Przez określenie „nie zrealizowane ZAMÓWIENIE” rozumie się sytuację, gdy w wyniku 
kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego przy udziale przedstawiciela 
Wykonawcy stwierdzono protokolarnie: 

1) nie opróżnienie, któregokolwiek pojemnika wskazanego w ZAMÓWIENIU 
w terminie określonym w § 9 ust. 3; 

2) nie wywiezienie odpadów stałych wskazanych w ZAMÓWIENIU jako „L” lub 
worków z odpadami zielonymi wskazanych jako „Z” w terminie określonym w § 9 
ust. 3; 

3) nie posprzątanie miejsc posadowienia pojemników wskazanego w ZAMÓWIENIU 
w terminie określonym w § 9 ust. 3. 

3. W przypadku nie dostarczenia worków foliowych na odpady zielone w terminach 
podanych w § 2, za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 100,00 zł. 

4. Za nie wypełnienie w terminie obowiązku opisanego w §9 ust 14 – niedostarczenie 
Zamawiającemu na wezwanie umów o pracę pracowników, Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 

5. Za nie wypełnienie w terminie obowiązku opisanego w §9 ust 15 – niedostarczenie 
Zamawiającemu na wezwanie aktualnego wdrożonego Certyfikatu ISO i/lub EMSA 
(o ile taki był wskazany w Ofercie Wykonawcy), Wykonawca zapłaci karę umowną 
w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 

6. Za nie przekazanie sprawozdania o których mowa w §7 ust 12 w wyznaczonym 
terminie, wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy 
rozpoczęty tydzień opóźnienia. 

7. Za nie przygotowanie i nie umieszczenie tablic informacyjnych o których mowa w §7 
ust 11 w wyznaczonym terminie, wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
50,00 zł za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia za 1 sztukę tablicy. 

8. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu zamówienia określoną w § 8 ust. 5 
pkt 3). 

9. Zastrzega się prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, 
odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych –  
o wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do stawienia się u kierownika cmentarza w terminie  
2-ch godzin od chwili powiadomienia go o konieczności przeprowadzenia kontroli 
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z realizacji wykonanego ZAMÓWIENIA. W przeciwnym razie kontrola zostanie 
przeprowadzona jednostronnie. 

11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego 
mu wynagrodzenia. 

§ 12 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ZA WYRZĄDZONE SZKODY 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego 
(dotyczy zarówno pracy sprzętu i pojazdów jak i pracowników) na terenie cmentarzy 
takie, jak np. zniszczenia i uszkodzenia grobów, nagrobków, nawierzchni dróg 
i alejek, roślin i nasadzeń, w tym krzewów i drzew itp. 

2. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody przez Wykonawcę albo osoby 
(jednostki), którymi posłużył się przy wykonaniu usługi – Strony ustalą protokolarnie 
zakres robót niezbędnych do usunięcia szkód oraz termin ich wykonania, po czym – 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania tych robót w wyznaczonym terminie. 

3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia grobów (nagrobków) wartość szkody 
i warunki jej naprawienia uzgadniane będą przy udziale kierownika cmentarza oraz 
osób wskazanych w ewidencji cmentarza jako dysponenci grobów. 

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi usunięcia szkody (o której 
mowa w ust. 1 ÷ 3 niniejszego paragrafu), w tym uchybienia przez Wykonawcę 
uzgodnionego w protokole zakresu, jakości lub terminu wykonania uzgodnionych 
robót powyżej 2 dni kalendarzowych, Zamawiający uprawniony jest do zastępczego 
wykonania robót (tj. posłużenia się innym wybranym przez Zamawiającego 
wykonawcą) i obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami poprzez potrącenie 
z wynagrodzenia należnego za dotychczas wykonane roboty. Wykonawca wyraża 
zgodę na to potrącenie. 

§ 13 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE 

1. Oprócz przypadków określonych przepisami Kodeksu Cywilnego Zamawiający może 
odstąpić od umowy w razie zmiany prawa miejscowego lub wystąpienia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Wykonawcy 
nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie. Odstąpienie od umowy może 
nastąpić w terminie 30 dni, licząc od daty powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 

2. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 – Wykonawca ma prawo 
żądać wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

3. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w zapłacie jego 
wynagrodzenia trwającej dłużej, niż 30 dni. 

4. W przypadku rażącego zaniedbania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

5. Przez pojęcie „rażące zaniedbanie obowiązków” rozumie się: 

1) nie przystąpienie przez Wykonawcę przez okres 2 dni do wykonania prac, które 
zobowiązany był wykonać na podstawie otrzymanego ZAMÓWIENIA; 

2) powierzenie wykonania usługi podwykonawcom bez zgody Zamawiającego; 

3) trzykrotne nienależyte wykonanie robót usług potwierdzone zapisami na druku 
ZAMÓWIENIA zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 6 umowy. 
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6. W przypadku wykreślenia Wykonawcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta 
Wrocławia na podstawie art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 
z późniejszymi zmianami) Zamawiający rozwiązuje umowę z winy Wykonawcy 
ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

7. W przypadku cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na zbieranie odpadów, wydanego 
przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego na podstawie art. 41 ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) Zamawiający rozwiązuje 
umowę z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu 
wypowiedzenia. 

§ 14 

REPREZENTANCI STRON 

1. Zamawiający upoważnia do sprawowania nadzoru nad wykonywaniem usługi i czyni 
ich za to odpowiedzialnymi: 

1) kierownik cmentarza – Pani Jadwiga Pacholska tel. kom. ………………. – w zakresie 
prac wykonywanych na tym cmentarzu; 

2) inspektor nadzoru – pani Bożena Przędziuk z Zarządu Cmentarzy Komunalnych 
tel. kom. ………………………… – w zakresie treści umowy, rozliczeń i zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Wykonawca upoważnia do sprawowania nadzoru nad wykonaniem usługi 
pan(i) ..................................... tel. ............................................................ 

§ 15 

ZMIANY W UMOWIE 
1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art. 144 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany do Kontraktu w przypadku zaistnienia 
następujących okoliczności, które nie zostały lub nie mogły być przewidziane w czasie 
prowadzenia postępowania, w szczególności: 

1) zmian ogólnie obowiązujących przepisów, prawa miejscowego oraz wymogów 
dotyczących Zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i 
obowiązków stron umowy; zmiany umowy dokonane mogą być tylko w zakresie 
niezbędnym do dostosowania zapisów umowy do wprowadzonych przepisów;  

2) zmian organizacyjnych Stron, np. zmiany reprezentacji, adresu siedziby firmy, 

3) konieczności zmiany osób, o których mowa w § 8 projektu umowy; 

4) zmiany ilości pojemników, o których mowa w § 2 projektu umowy; 

5) sposobu rozliczenia niniejszej umowy; 

6) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, 
wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 
zmiany; 

7) stosowna zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę w stosunku do obowiązującego w dniu zawarcia 
Umowy, w przypadku gdy taka zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę miała wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę; 

8) stosowna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
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wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w stosunku 
do regulacji prawnych wprowadzonych w życie przed zawarciem Umowy, w 
przypadku gdy taka zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne miała wpływ na koszty wykonania Umowy przez 
Wykonawcę; 

w przypadku zmian o których mowa w pkt 7) i 8) niniejszego paragrafu, Wykonawca 
obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą 
kosztó  (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze 
zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w 
zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów 
podatkowych i ZUS) Wykonawcy.  

9) stosowna zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od 
towarów i usług z zachowanie wysokości wynagrodzenia netto. 

10) Ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy będą rewaloryzowane:  

a) po 01.01.2018 r. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogłaszany w ustawie budżetowej na rok 2018 na pisemny wniosek 
Wykonawcy. 

b) po 01.01.2019 r. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogłaszany w ustawie budżetowej na rok 2019 na pisemny wniosek 
Wykonawcy. 

pod warunkiem, że nie będą stosowane postanowienia określone w ust. 1 pkt 7) lub 
8) niniejszego paragrafu. W przypadku rewaloryzacji cen jednostkowych, odpowiednio 
zwiększona zostanie wartość całkowita umowy netto i brutto. 

11) Stosowna zmiana wynagrodzenia – ceny jednostkowej w przypadku zmiany 
przepisów prawa powszechnie obowiązujących dotyczących zasad odbierania 
opadów wpływających na sposób spełniania świadczenia, a także w przypadku 
zmian w prawie miejscowym w zakresie zagospodarowania odpadami 
komunalnymi. 

3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie 
następują po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy.  

4.  Zmiany do Umowy mogą być dokonane także w innych wypadkach przewidzianych w 
art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany te nie mogą w żadnym 
przypadku prowadzić do ominięcia przepisów Prawa zamówień publicznych, 
w szczególności dotyczących zamówień dodatkowych. 

5. W przypadku zmiany firmy, siedziby, numeru rachunku bankowego i innych danych 
identyfikacyjnych Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować 
Zamawiającego. W przypadku nie poinformowania Zamawiającego o w/w zmianach 
wszelkie skutki prawne obciążają Wykonawcę. 

§ 16 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania umowy Wykonawca jest zobowiązany 
przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia 
do Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 
Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4. W razie odmowy Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie 
nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu 
– Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 
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5. Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy, Strony 
poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądowi Gospodarczemu właściwemu dla siedziby 
Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 2164óźniejszymi zmianami). 

7. Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

8. Załącznikami do umowy są: 

1) ..........................................................; 

2) ..........................................................; 

3) ..........................................................; 

4) ..........................................................; 

5) .......................................................... 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 

do umowy nr................................... 
z dnia ................................... 

............................................ 
          (pieczątka firmowa)                                                            Wrocław, dnia ................................... 
 

ZAMÓWIENIE nr ........../20...... 

 

na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów stałych z terenu Cmentarza 
Komunalnego Oddział Grabiszyn z następujących pojemników: 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

L – odpady stałe zlokalizowane w pobliżu stanowisk pod pojemniki za wyjątkiem gruzu, 
ławek i drewnianych ramek 

Z- odpady zielone zgromadzone w workach foliowych 

 

 ................................................................. 
 (podpis i pieczątka kierownika jednostki organizacyjnej) 

Niniejszym potwierdzam wykonanie usługi bez uwag* / z następującymi 
uwagami* 

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

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

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

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

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

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

 

 ......................................... ........................................ 
 (podpis Wykonawcy) (podpis Zamawiającego) 

*  niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 

do umowy nr................................... 
z dnia ................................... 

 
PROTOKÓŁ 

CZĘŚCIOWY ODBIORU USŁUGI 

 

sporządzony dnia ................................. na okoliczność wykonanej usługi w zakresie 
wywozu odpadów stałych z terenu Cmentarza Komunalnego Oddział Grabiszyn, 
przez Wykonawcę w czasie od dnia ................................... do dnia 
................................... 

 

KOMISJA ODBIORU W SKŁADZIE: 

1. kierownik cmentarza – Jadwiga Pacholska 

2. inspektor nadzoru – Bożena Przędziuk 

3. przedstawiciel Wykonawcy – .................................... 

dokonała w dniu ...................................... odbioru ww. usług zgodnie z zawartą 
umową nr ................................................. z dnia ......................... r. w zakresie 
usług wywozu odpadów stałych z Cmentarza Komunalnego Oddział Grabiszyn 
we Wrocławiu. 

Komisja uważa odbiór wykonanej usługi za dokonany / niedokonany* . 

Zastrzeżenia i uwagi komisji: 

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

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

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

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

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

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

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

1. ....................................................... 

2. ....................................................... 

3. ....................................................... 
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Załącznik nr 3 

do umowy nr................................... 
z dnia ................................... 

 
 

PROTOKÓŁ 

STANU REALIZACJI USŁUGI 

 

sporządzony dnia ................................. na okoliczność wykonanej usługi w zakresie 
wywozu odpadów stałych z Cmentarza Komunalnego Oddział Grabiszyn, przez 
Wykonawcę w czasie od dnia ................................... do dnia ................................... 

 

KOMISJA ODBIORU W SKŁADZIE: 

1. przedstawiciel Zamawiającego – Bożena Przędziuk 

2. przedstawiciel Wykonawcy – ............................................. 

Wartość usług w okresie rozliczeniowym: 

Wartość usług w okresie rozliczeniowym 
Nazwa i rodzaj usług 

netto podatek VAT brutto 
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jaka pozostała 
do wykonania 

(2-5) 

6 

 

 

 

 

wykonanych 
od początku 

(3+4) 

5 

 

 

 

 

wg 
poprzedniego 

protokołu 

4 

 

 

 

 

............................................. 
(podpis przedstawiciela Zamawiającego) 

Wartość usługi w złotych 
/netto/ 

wykonanych 
w okresie 

rozliczeniowym 

3 

 

 

 

 

Kwota, na jaką 
została zawarta 

umowa 
w złotych 
/netto/ 

2 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE WARTOŚCI WYKONANYCH USŁUG 

 

1 

Całkowita wartość 
usługi 

Wartość usługi 
do wykonania w 2017  

Wartość usługi 
do wykonania 

w 2018 r. 

Wartość usługi 
do wykonania 

w 2019 r. 

............................................. 
(podpis przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5C 

do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5C– PROJEKT UMOWY DLA ZADNIA NR 3 

 

UMOWA NR ...................................................... 

zawarta w dniu .............................. r. pomiędzy: 

Zarządem Cmentarzy Komunalnych 
50-224 Wrocław, pl. Strzelecki 19/21 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, w imieniu którego działa: 

Dyrektor – Zofia Kluszycka 

a 

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

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

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem .......... w dniu 
............., posiadającym NIP .......................... zwanym dalej „WYKONAWCĄ” w imieniu 
którego działa: 

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

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

o następującej treści: 

 

§ 1 

W wyniku przetargu nieograniczonego z dnia …………………… Zamawiający na podstawie 
ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 
ze zmianami) zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi wywozu odpadów 
stałych z terenu Cmentarzy Komunalnych Oddział Pawłowice, Jerzmanowo, Leśnica i Psie 
Pole we Wrocławiu 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy są usługi wywozu odpadów stałych gromadzonych 
w pojemnikach oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie z terenu Cmentarzy 
Komunalnych: 

1) Oddział Leśnica przy ul. Trzmielowickiej 2we Wrocławiu w ilości ok. 480 mp,  

2) Oddział Jerzmanowo przy ul. Jerzmanowskiej 53 we Wrocławiu w ilości ok. 1 190 mp; 

3) Oddział Pawłowice przy ul. Złocieniowej 29 we Wrocławiu w ilości ok. 770 mp; 

4) Oddział Psie Pole przy ul. Kiełczowskiej 90 we Wrocławiu w ilości ok. 240 t; 

2. Zakres rzeczowy usługi obejmuje: 

1) Wydzierżawienie Zamawiającemu na czas trwania umowy 67 pojemników, 
na kółkach na odpady dla Cmentarza Komunalnego Oddział Psie Pole, 
w tym: 

a. 23 pojemników, na kółkach o pojemności 1100 l na odpady zmieszane, 
opisane „Odpady niesegregowane” ponumerowanych kolejno; 
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b. 20 pojemniki, na kółkach o pojemności 1100 l na odpady nie ulegające 
biodegradacji, opisane „Odpady cmentarne nie ulegające biodegradacji” 
ponumerowane kolejno; 

c. 12 pojemniki, na kółkach o pojemności 240 l na odpady plastikowe, opisane 
„PLASTIK” ponumerowane kolejno;  

d. 12 pojemniki, na kółkach o pojemności 240 l na odpady szklane, opisane 
„SZKŁO” ponumerowane kolejno; 

2) Wydzierżawienie Zamawiającemu na czas trwania umowy 17 pojemników, 
na kółkach o pojemności 1100 l na odpady niesegregowane i biodegradowalne, 
oraz 8 sztuk o pojemności 240 l na plastik i szkło dla Cmentarza 
Komunalnego Oddział Pawłowice; w tym: 

a. 10 pojemników, na kółkach o pojemności 1100 l na odpady zmieszane, 
opisane „Odpady niesegregowane” ponumerowanych kolejno; 

b. 7 pojemników, na kółkach o pojemności 1100 l na odpady nie ulegające 
biodegradacji, opisane „Odpady cmentarne nie ulegające biodegradacji” 
ponumerowanych kolejno; 

c. 4 pojemnik, na kółkach o pojemności 240 l na odpady plastikowe, opisane 
„PLASTIK”; 

d. 4 pojemnik, na kółkach o pojemności 240 l na odpady szklane, opisane 
„SZKŁO”; 

3) Wydzierżawienie Zamawiającemu na czas trwania umowy 28 pojemników, 
na kółkach o pojemności 1100 l na odpady dla Cmentarza Komunalnego 
Oddział Jerzmanowo, w tym: 

a. 13 pojemników, na kółkach o pojemności 1100 l na odpady 
zmieszane, opisane „Odpady niesegregowane” ponumerowanych kolejno; 

b. 5 pojemników na kółkach o pojemności 1100 l na odpady nie 
ulegające biodegradacji, opisane „Odpady cmentarne nie ulegające 
biodegradacji” ponumerowanych kolejno; 

c. 5 pojemników, na kółkach o pojemności 1100 l na odpady plastikowe, 
opisane „PLASTIK” ponumerowanych kolejno; 

d. 5 pojemników, na kółkach o pojemności 1100 l na odpady szklane, 
opisane „SZKŁO” ponumerowanych kolejno;  

4) Wydzierżawienie Zamawiającemu na czas trwania umowy 12 pojemników, 
na kółkach o pojemności 1100 l na odpady dla Cmentarza Komunalnego 
Oddział Leśnica, w tym:  

a. 5 pojemników, na kółkach o pojemności 1100 l na odpady 
zmieszane, opisane „Odpady niesegregowane” ponumerowanych kolejno; 

b. 5 pojemników na kółkach o pojemności 1100 l na odpady nie 
ulegające biodegradacji, opisane „Odpady cmentarne nie ulegające 
biodegradacji” ponumerowanych kolejno; 

c. 1 pojemniki, na kółkach o pojemności 1100 l na odpady plastikowe, 
opisane „PLASTIK”; 

d. 1 pojemnik, na kółkach o pojemności 1100 l na odpady szklane, 
opisane „SZKŁO”; 

5) bieżącą naprawę – konserwację ww. pojemników lub wymianę na nowe 
wg potrzeb, we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawcy, 

6) dostarczenie worków foliowych LDPE grubości min. 0,04 mm o pojemności 120 
l do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych (trawa, liście, drobne 
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gałęzie, zwiędłe kwiaty) w kolorze brązowym z odpowiednimi nadrukami w 
kolorze kontrastowym, umożliwiającym ich łatwe odczytanie (np. białym). W 
treści nadruku musi się znaleźć informacja „Odpady zielone”, dane zarządcy 
nieruchomości tj. „Zarząd Cmentarzy Komunalnych, pl. Strzelecki 19/21, 50-
224 Wrocław”. Ostateczną formę nadruku należy uzgodnić z Zamawiającym. 

7) bieżącą naprawę – konserwację ww. pojemników lub wymianę na nowe 
wg potrzeb, we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawcy 

8) systematyczne odbieranie zgromadzonych w pojemnikach i workach odpadów: 
niesegregowanych; ulegających biodegradacji; typu plastik, typu szkło; 

9) odbieranie odpadów stałych zlokalizowanych w pobliżu i ze stanowisk 
pod pojemniki za wyjątkiem gruzu, ławek i drewnianych ramek; 

10) wywóz odpadów poza teren cmentarza i ich zagospodarowanie zgodnie z art. 
9e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 
391 ze zm.) wg potrzeb ustalonych na bieżąco przez Zamawiającego 
(uzgodnionych z kierownikami cmentarzy) tak, aby umożliwić użytkownikom 
cmentarzy korzystanie z pojemników; 

11) mycie i dezynfekcja ww. pojemników, co najmniej raz w kwartale; 

12) utrzymywanie porządku miejsc posadowienia pojemników oraz bieżące 
sprzątanie odpadów w przypadku ich rozsypania w związku z wykonywaniem 
usługi. 

3. Szczegóły realizacji: 

1) Miejsca posadowienia pojemników na cmentarzach należy uzgodnić 
z kierownikami cmentarzy. 

2) Rysunki z planami rozmieszczenia pojemników stanowią załącznik do niniejszej 
umowy. 

3) Pojemniki zostaną posadowione najpóźniej do 7 dni od dnia rozpoczęcia 
realizacji umowy. 

4) Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości poszczególnych pojemników. 

5) Przewidywana roczna ilość worków foliowych: 

• Cmentarz Oddział Leśnica 200; 

• Cmentarz Oddział Jerzmanowo 200; 

• Cmentarz Oddział Pawłowice 200; 

• Cmentarz Oddział Psie Pole 200; 

Worki w ilości 50% przewidywanej ilości dla danego cmentarza winny być 
dostarczone w terminie do 31.03 każdego roku, a pozostałe 50% ilości w terminie 
do 30.09 każdego roku obowiązywania umowy. 

6) Kody opadów będących przedmiotem zamówienia:  

Grupa i podgrupa: 20 02 Odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy); 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji; 

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie; 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji; 

oraz odpady selektywnie zebrane o kodach: 

20 01 02 Szkło; 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 
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§ 3 

SZCZEGÓŁOWE WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO, CO DO SPOSOBU 
I WARUNKÓW WYKONANIA USŁUGI 

1. Z uwagi na specyfikę miejsca wykonywanie czynności porządkowych odbywać się 
powinno cicho, dyskretnie i w odpowiednich godzinach tak, aby jak najmniej 
przeszkadzać w odbywających się ceremoniach pogrzebowych. Dotyczy to zarówno 
pracy sprzętu jak i zatrudnionych ludzi. 

2. Do opróżniania pojemników i przewożenia odpadów należy używać pojazdów 
dwuosiowych odpowiednio dostosowanych do warunków miejscowych, aby 
nie uszkadzać nawierzchni, kwater i grobów. Zamawiający dopuszcza stosowanie 
pojazdów trzyosiowych, ale tylko za wiedzą i zgodą kierownika cmentarza. Kierownik 
przekaże Wykaz ciągów komunikacyjnych, po których będą mogły poruszać się 
pojazdy trzyosiowe, zostanie udostępniony w chwili przekazania terenu celem 
wykonywania usługi. 

3. Wykonawca jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań zgodnie 
z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013, poz. 122): 

1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych 
od Zamawiającego oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego; 

2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania 
odpadów komunalnych od Zamawiającego; 

3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów 
do odbierania odpadów komunalnych od Zamawiającego; 

4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-
transportowej. 

§ 4 

TERMINY 

Strony uzgadniają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: 

1) czas trwania usługi: 36 miesięcy; 

2) rozpoczęcie:  .............................. 

3) zakończenie:  .............................. 

§ 5 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający: 

1) umożliwi nieodpłatnie wjeżdżanie na teren cmentarza sprzętu oraz pojazdów 
w zakresie niezbędnym do wykonania usługi; 

2) zapewni nadzór nad wykonywaniem oraz współpracę w niezbędnym zakresie, 
w szczególności z kierownikiem cmentarza; 

3) dokonywał będzie odbiorów wykonanych prac i zapłaci umówione wynagrodzenie. 

§ 6 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza i stwierdza swym podpisem pod niniejszą umową, że posiada 
wszelkie potrzebne uprawienia i zezwolenia oraz wiedzę i doświadczenie 
do wykonywania przedmiotu umowy. 
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2. Wykonawca oświadcza i stwierdza swym podpisem pod niniejszą umową, 
że podwykonawcy posiadają wszelkie potrzebne uprawienia i zezwolenia oraz wiedzę 
i doświadczenie do wykonywania przedmiotu umowy w zakresie im powierzonym. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać pracę z należytą starannością przy pełnym 
wykorzystaniu posiadanej wiedzy. 

§ 7 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Zastosowanie się do wymogów Zamawiającego, co do sposobu wykonywania usług 
określonych w § 3 umowy. 

2. Warunkiem rozpoczęcia robót jest, rozeznanie przez Wykonawcę, szczegółowych 
warunków bezpieczeństwa pracy oraz warunków zabezpieczenia przeciwpożarowego 
przy wykonywanych pracach, przyjęcie na siebie pełnej odpowiedzialności za stan 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego przy 
wykonywanych pracach, a w szczególności zorganizowania i zabezpieczenia: 

1) bezpośredniego nadzoru nad wykonywanymi pracami; 

2) zabezpieczenia odpowiednich środków zabezpieczających pracę; 

3) udzielenia instruktażu osobom wykonującym prace, a w szczególności: 

a) imienny podział pracy, 

b) kolejność wykonywania działań, 

c) wymagania bhp i zabezpieczenia przeciwpożarowego przy poszczególnych 
pracach (czynnościach), 

3. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania usługi Wykonawca jest 
bezwzględnie zobowiązany poinformować kierownika, o jej zakresie i uzgodnić 
warunki bezpieczeństwa jej wykonania. 

4. Wykonawca w okresie od 25 października do 4 listopada zobowiązany jest 
do wykonywania usługi całodobowo na wezwanie telefoniczne Zamawiającego. 

5. Wykonawca poda Zamawiającemu numer telefonu i osobę, która w imieniu 
Wykonawcy będzie odpowiedzialna za przyjmowanie telefoniczne zleceń oraz 
odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia. 

6. W trakcie czasu określonego w ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą 
(całodobową) łączność telefoniczną z podaniem osoby odpowiedzialnej za nadzór nad 
wykonaniem usługi bez względu na dzień tygodnia 

7. Ścisłe stosowanie się do postanowień regulaminu cmentarza oraz do uzgodnień 
i poleceń kierownika cmentarza. 

8. Uzgodni na piśmie z Zamawiającym podwykonawców w zakresie wykonania części 
przedmiotu zamówienia. 

9. Niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o wykreśleniu Wykonawcy z rejestru 
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu miasta Wrocławia prowadzonego na podstawie art. 9b ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 250. z późniejszymi zmianami). 

10. Niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia 
na zbieranie odpadów, wydanego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego 
na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 21). 
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11. Przygotowanie i umieszczenie tablic informacyjnych o zbiórce selektywnej odpadów 
przy bramach Cmentarzy (8 sztuk w tym: Cmentarz Psie Pole -1, Pawłowice -2, 
Jerzmanowo – 2, Leśnica 3) w terminie, o wymiarach i treści ustalonej 
z Zamawiającym. 

12.  Przygotowywanie kwartalnego sprawozdania dla Zamawiającego z wykazem ilości 
wywiezionych opadów w danym kwartale w rozbiciu na poszczególne frakcje - 
zgodnie z założoną segregacja odpadów opisana w § 2 umowy. Sprawozdanie winno 
być przekazane Zamawiającemu w terminie do 30 dni po kwartale którego 
sprawozdanie dotyczy. 

Wzór sprawozdania  

Cmentarz Oddział ……….. 

Kwartał ……… rok …………. 

Typ odpadów Ilość wywiezionych odpadów  Jednostka 

Szkło   

Plastik   

Odpady zmieszane   

Odpady biodegradowalne   

Razem:   

§ 8 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Strony uzgadniają, że za wykonanie prac stanowiących zakres usługi będącej 
przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
ustalone na podstawie ceny jednostkowej określonej w ust. 2 oraz ilości (faktycznie 
wykonanych i odebranych comiesięcznym protokołem odbioru) wykonanych prac 
według obmiaru potwierdzonego przez osoby do tego upoważnione. 

2. Ustala się cenę jednostkową wywozu: 

• 1 mp odpadów stałych z terenu Cmentarzy Komunalnych Oddział 
Pawłowice, Jerzmanowo i Leśnica w wysokości : ............ zł (słownie: .
 ..........................................................złotych) + ............... % VAT 

• 1 t odpadów stałych z terenu cmentarzy Komunalnych Oddział Psie 
Pole w wysokości : ............ zł (słownie:...................................złotych) 
+ ............... % VAT 

3. Cena jednostkowa wywozu jednej tony odpadów stałych uwzględnia wszystkie koszty 
związane z realizacją usługi będącej przedmiotem zamówienia, w szczególności: 

1) koszt dzierżawy pojemników i dostarczania worków foliowych na odpady zielone; 

2) koszt załadunku odpadów stałych na środek transportu, wywóz poza teren 
cmentarza i wyładunek w miejscach do tego wyznaczonych przez ustawodawcę; 

3) wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem odpadów w sposób wyznaczony 
przez ustawodawcę (w tym również opłaty za korzystanie ze środowiska); 

4) sprzątanie miejsc posadowienia pojemników i inne niezbędne elementy 
kalkulacyjne; 

5) wszelkie inne koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 

4. Ceny jednostkowe określone w ust. 2 niniejszego paragrafu są ryczałtowymi cenami 
jednostkowymi obowiązującymi przez cały okres ważności umowy, za wyjątkiem 
sytuacji opisanej w § 8 ust. 5 niniejszej umowy. 
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5. Ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy mogą ulec zmianie jedynie dwa 
razy, tj. po 01.01.2018 r. i po 01.01.2019 r. Podstawę zmiany ceny stanowić będzie 
wskaźnik rewaloryzacji (wzrost cen towarów i usług) podany w ustawie budżetowej 
na rok 2018 i rok 2019 na pisemny wniosek Wykonawcy. W takim przypadku wartość 
całkowita wynagrodzenia orientacyjnego nie podlega zmianie. 

6. Strony uzgadniają za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, jako 
wynagrodzenie orientacyjne, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, w wysokości: 

1) netto:............................zł 
(słownie: ........................................................................ zł); 

2) podatek VAT: ....... % 

3) brutto: ............................ zł  
(słownie: ...................................................................... zł); 

4) w tym wynagrodzenie orientacyjne w roku 2017 wyniesie ........................ zł 
(słownie: ............................................................................................... 
wraz z podatkiem VAT; 

5) w tym wynagrodzenie orientacyjne w roku 2018 wyniesie ........................ zł 
(słownie: ............................................................................................... 
wraz z podatkiem VAT; 

6) w tym wynagrodzenie orientacyjne w roku 2019 wyniesie ........................ zł 
(słownie: ............................................................................................... 
wraz z podatkiem VAT; 

7. Wynagrodzenie orientacyjne na poszczególne lata nie jest stałe i może ulec 
zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) w zależności od potrzeb 
Zamawiającego, z tym że suma wartości nie może przekroczyć 
wynagrodzenia orientacyjnego określonego dla całości zamówienia. 

8. Wynagrodzenie orientacyjne brutto dla całości zamówienia może ulec 
zmianie w związku ze zmianą obowiązującej stawki podatku VAT. 

§ 9 

ZASADY REALIZACJI USŁUGI, ROZLICZEŃ ORAZ PŁATNOŚCI 

1. Podstawą realizacji usługi będzie wystawione przez Zamawiającego „ZAMÓWIENIE” 
przekazane Wykonawcy za pośrednictwem faksu na nr ………..........…….. 

2. W wystawionym ZAMÓWIENIU, Zamawiający określi miejsca (nr pojemników) oraz 
ilość przeznaczonych do wywozu odpadów stałych. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia wykonania usługi: 

1) w okresie od 25 października do 4 listopada w terminie do 4 godzin od otrzymania 
ZAMÓWIENIA i do zakończenia jej w przeciągu następnych 6 godzin; 

2) przez cały okres trwania umowy za wyjątkiem czasu określonego w punkcie 1 
w terminie do 12 godzin od otrzymania ZAMÓWIENIA i do zakończenia jej 
w przeciągu następnych 12 godzin. 

4. W przypadku realizacji usługi na Cmentarzach Oddział Jerzmanowo, Pawłowice, 
Leśnica: 

1)  Strony ustalają, że przez określenie numeru pojemnika należy rozumieć 
konieczność wywozu odpadów stałych w ilości 1,1 mp. 

2) W przypadku dopisania w ZAMÓWIENIU, przy numerze pojemnika, „+0,5” należy 
przez to rozumieć konieczność dodatkowego usunięcia 0,5 mp odpadów stałych 
znajdujących się przy danym pojemniku. 

5. W przypadku realizacji usługi na terenie Cmentarza Oddział Psie Pole: 
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1) W wystawionym ZAMÓWIENIU, Zamawiający określi pojemniki (numer 
pojemnika), który należy opróżnić oraz zaznaczy literką „L” odpady stałe leżące 
luzem przy pojemniku i literką „Z” odpady zielone zgromadzone w workach 
foliowych. 

2) Wykonawca przystępuje do wykonania danego zamówienia po przez otrzymanie 
karty magnetycznej od portiera przy wjeździe na cmentarz i zważeniu pustego 
pojazdu. Następnie opróżnia pojemniki, które zostały określone w zamówieniu i 
sprząta miejsca ich posadowienia. Opuszczając cmentarz, Wykonawca ma 
obowiązek ponownego zważenia pojazdu. Następnie portierowi zdaje kartę 
magnetyczną wraz z informacją przekazaną na piśmie o pojemnikach które 
zostały opróżnione. 

3) Potwierdzenie ilościowe wykonania usługi będzie dokonywane na koniec miesiąca 
na podstawie wydruku z komputera wagi samochodowej. 

4) W przypadku stwierdzenia awarii wagi (brak odczytu na wyświetlaczu) 
przy pierwszym ważeniu (wjazd na cmentarz), Wykonawca ma obowiązek 
odstąpienia od realizacji ZAMÓWIENIA oraz powiadomienie Zamawiającego i 
wpisanie w książce raportów ochrony o zaistniałym zdarzeniu. 

5) W przypadku stwierdzenia awarii wagi (brak odczytu na wyświetlaczu) 
przy drugim ważeniu (wyjazd z cmentarza), Wykonawca ma obowiązek wykonać 
drugie ważenie na wadze znajdującej się na terenie Cmentarza Komunalnego 
Oddział Osobowice przy ul. Osobowickiej we Wrocławiu lub Cmentarza 
Komunalnego Oddział Grabiszyn przy ul. Grabiszyńskiej 333 we Wrocławiu. 
O zaistniałej awarii Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego 
i wpisanie w książce raportów ochrony cmentarza Osobowice. Po wykonaniu 
drugiego ważenia Wykonawca ma obowiązek przerwać dalszą realizację 
ZAMÓWIENIA. 

6) Wpis w książce raportów ochrony, o którym mowa w ust.5 pkt. 4) i 5), musi być 
potwierdzony przez pracownika cmentarza, jeżeli sytuacja wystąpiła w godzinach 
pracy biura cmentarza, a jeżeli wystąpiła po godzinach pracy biura cmentarza, 
to przez pracownika ochrony 

6. Rozliczenie za wykonanie usługi Potwierdzenia wykonania usługi pod względem 
jakościowym oraz terminowości jej realizacji będzie dokonywał Kierownik lub osoba 
przez niego upoważniona na druku ZAMÓWIENIA. 

7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktur w terminie do 
…………. dni licząc od daty jej doręczenia do jego siedziby wraz z kompletem 
dokumentów rozliczeniowych. Zapłata dokonywana będzie poleceniem przelewu 
z konta Zamawiającego na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. 

8. W razie opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia 
odsetek ustawowych. 

9. Przedstawienie umów o pracę pracowników, których praca polega na kierowaniu 
samochodami przewidzianymi do realizacji zamówienia w zakresie odbioru odpadów,  
na wezwanie Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych. 

10. Przedstawienie oryginału aktualnego wdrożonego certyfikatu ISO i/ lub EMSA (o ile 
taki był wskazany w Ofercie Wykonawcy), na wezwanie Zamawiającego w ciągu 3 dni 
roboczych. 

§ 10 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca do dnia podpisania umowy został zobowiązany do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ................................. 
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2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w terminie 30 dni licząc od dnia upłynięcia terminu ważności umowy lub 
ostatniego odbioru prac 

§ 11 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 
ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY. 

1. W przypadku nie zrealizowania w danym miesiącu każdego ZAMÓWIENIA w terminie, 
zostanie naliczona kara umowna w wysokości: 

%1IWK ⋅⋅=  

gdzie: 

K  - wielkość naliczonych kar w złotych; 

W  - wartość wynagrodzenia za dany miesiąc wraz z podatkiem VAT; 

I  - ilość każdych rozpoczętych 12-stu godzin opóźnienia w realizacji ZAMÓWIENIA 
w okresie wymienionym w § 9 ust. 3 pkt 2 

lub 

ilość każdych rozpoczętych 6-ciu godzin opóźnienia w realizacji ZAMÓWIENIA 
w okresie wymienionym w § 9 ust. 3 pkt 1. 

2. Przez określenie „nie zrealizowane ZAMÓWIENIE” rozumie się sytuację, gdy w wyniku 
kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego przy udziale przedstawiciela 
Wykonawcy stwierdzono protokolarnie: 

1) nie opróżnienie, któregokolwiek pojemnika wskazanego w ZAMÓWIENIU 
w terminie określonym w § 9 ust. 3; 

2) nie wywiezienie odpadów stałych wskazanych w ZAMÓWIENIU jako „L” 
lub worków z odpadami zielonymi wskazanych jako „Z” w terminie określonym 
w § 9 ust. 3; 

3) nie posprzątanie miejsc posadowienia pojemników wskazanego w ZAMÓWIENIU 
w terminie określonym w § 9 ust. 3. 

3. W przypadku nie dostarczenia worków foliowych na odpady zielone w terminach 
podanych w § 2, za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 100,00 zł. 

4. Za nie wypełnienie w terminie obowiązku opisanego w §9 ust 9 – niedostarczenie 
Zamawiającemu na wezwanie umów o pracę pracowników, Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 

5. Za nie wypełnienie w terminie obowiązku opisanego w §9 ust 10 – niedostarczenie 
Zamawiającemu na wezwanie aktualnego wdrożonego Certyfikatu ISO i/lub EMSA 
(o ile taki był wskazany w Ofercie Wykonawcy), Wykonawca zapłaci karę umowną 
w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 

6. Za nie przekazanie sprawozdania o których mowa w §7 ust 12 w wyznaczonym 
terminie, wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy 
rozpoczęty tydzień opóźnienia. 

7. Za nie przygotowanie i nie umieszczenie tablic informacyjnych o których mowa w §7 
ust. 11 w wyznaczonym terminie, wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
50,00 zł za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia za 1 sztukę tablicy. 

8. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 



Znak sprawy: TT-28-06/2016  

 

Usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych zgromadzonych w pojemnikach 
oraz w ich bezpośrendim sąsiedztwie z terenu Cmentarzy Komunalnych Oddział: 

1. Osobowice przy ul. Osobowickiej 59 we Wrocławiu 
2. Grabiszyn przy ul. Grabiszyńskiej 333 we Wrocławiu 

3. Psie Pole, Pawłowice, Jerzmanowo, Leśnica we Wrocławiu 

81 

wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu zamówienia określoną w § 8 ust. 5 
pkt 3). 

9. Zastrzega się prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, 
odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych –  
o wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do stawienia się u kierownika cmentarza w terminie  
2-ch godzin od chwili powiadomienia go o konieczności przeprowadzenia kontroli 
z realizacji wykonanego ZAMÓWIENIA. W przeciwnym razie kontrola zostanie 
przeprowadzona jednostronnie. 

11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego 
mu wynagrodzenia. 

§ 12 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ZA WYRZĄDZONE SZKODY 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego 
(dotyczy zarówno pracy sprzętu i pojazdów jak i pracowników) na terenie cmentarzy 
takie, jak np. zniszczenia i uszkodzenia grobów, nagrobków, nawierzchni dróg 
i alejek, roślin i nasadzeń, w tym krzewów i drzew itp. 

2. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody przez Wykonawcę albo osoby 
(jednostki), którymi posłużył się przy wykonaniu usługi – Strony ustalą protokolarnie 
zakres robót niezbędnych do usunięcia szkód oraz termin ich wykonania, po czym – 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania tych robót w wyznaczonym terminie. 

3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia grobów (nagrobków) wartość szkody 
i warunki jej naprawienia uzgadniane będą przy udziale kierownika cmentarza oraz 
osób wskazanych w ewidencji cmentarza jako dysponenci grobów. 

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi usunięcia szkody (o której 
mowa w ust. 1 ÷ 3 niniejszego paragrafu), w tym uchybienia przez Wykonawcę 
uzgodnionego w protokole zakresu, jakości lub terminu wykonania uzgodnionych 
robót powyżej 2 dni kalendarzowych, Zamawiający uprawniony jest do zastępczego 
wykonania robót (tj. posłużenia się innym wybranym przez Zamawiającego 
wykonawcą) i obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami poprzez potrącenie 
z wynagrodzenia należnego za dotychczas wykonane roboty. Wykonawca wyraża 
zgodę na to potrącenie. 

§ 13 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE 

1. Oprócz przypadków określonych przepisami Kodeksu Cywilnego Zamawiający może 
odstąpić od umowy w razie zmiany prawa miejscowego lub wystąpienia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Wykonawcy 
nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie. Odstąpienie od umowy może 
nastąpić w terminie 30 dni, licząc od daty powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 

2. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 – Wykonawca ma prawo 
żądać wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

3. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w zapłacie jego 
wynagrodzenia trwającej dłużej, niż 30 dni. 

4. W przypadku rażącego zaniedbania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

5. Przez pojęcie „rażące zaniedbanie obowiązków” rozumie się: 
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1) nie przystąpienie przez Wykonawcę przez okres 2 dni do wykonania prac, które 
zobowiązany był wykonać na podstawie otrzymanego ZAMÓWIENIA; 

2) powierzenie wykonania usługi podwykonawcom bez zgody Zamawiającego; 

3) trzykrotne nienależyte wykonanie robót usług potwierdzone zapisami na druku 
ZAMÓWIENIA zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 6 umowy. 

6. W przypadku wykreślenia Wykonawcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta 
Wrocławia na podstawie art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 
z późniejszymi zmianami) Zamawiający rozwiązuje umowę z winy Wykonawcy 
ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

7. W przypadku cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na zbieranie odpadów, wydanego 
przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego na podstawie art. 41 ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) Zamawiający rozwiązuje 
umowę z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu 
wypowiedzenia. 

§ 14 

REPREZENTANCI STRON 

1. Zamawiający upoważnia do sprawowania nadzoru nad wykonywaniem usługi i czyni 
ich za to odpowiedzialnymi: 

1) Kierownik Cmentarza Komunalnego Oddział PAWŁOWICE i PSIE POLE – 
pan Władysław Zabłocki tel. (71) 345 74 72 w zakresie prac wykonywanych 
na tych cmentarzach; 

2) Kierownik Cmentarza Komunalnego Oddział JERZMANOWO – pan Krzysztof Pakiet 
tel. (71) 352 30 09 w zakresie prac wykonywanych na tym cmentarzu; 

3) Kierownik Cmentarza Komunalnego Oddział Leśnica – pani Anna Jachymczyk 
 tel. (71) 354 26 57 w zakresie prac wykonywanych na tym cmentarzu; 

4) Inspektor Nadzoru – pani Bożena Przędziuk z Zarządu Cmentarzy Komunalnych 
tel. (71) 320 79 36 w zakresie treści umowy, rozliczeń i zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

2. Wykonawca upoważnia do sprawowania nadzoru nad wykonaniem usługi pana/panią 
............................................. tel. .................................................... 

§ 15 

ZMIANY W UMOWIE 
1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art. 144 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany do Kontraktu w przypadku zaistnienia 
następujących okoliczności, które nie zostały lub nie mogły być przewidziane w czasie 
prowadzenia postępowania, w szczególności: 

1) zmian ogólnie obowiązujących przepisów, prawa miejscowego oraz wymogów 
dotyczących Zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i 
obowiązków stron umowy; zmiany umowy dokonane mogą być tylko w zakresie 
niezbędnym do dostosowania zapisów umowy do wprowadzonych przepisów;  

2) zmian organizacyjnych Stron, np. zmiany reprezentacji, adresu siedziby firmy, 

3) konieczności zmiany osób, o których mowa w § 8 projektu umowy; 

4) zmiany ilości pojemników, o których mowa w § 2 projektu umowy; 
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5) sposobu rozliczenia niniejszej umowy; 

6) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, 
wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 
zmiany; 

7) stosowna zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę w stosunku do obowiązującego w dniu zawarcia 
Umowy, w przypadku gdy taka zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę miała wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę; 

8) stosowna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w stosunku 
do regulacji prawnych wprowadzonych w życie przed zawarciem Umowy, w 
przypadku gdy taka zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne miała wpływ na koszty wykonania Umowy przez 
Wykonawcę; 

w przypadku zmian o których mowa w pkt 7) i 8) niniejszego paragrafu, Wykonawca 
obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą 
kosztó  (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze 
zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w 
zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów 
podatkowych i ZUS) Wykonawcy.  

9) stosowna zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od 
towarów i usług z zachowanie wysokości wynagrodzenia netto. 

10) Ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy będą rewaloryzowane:  

a) po 01.01.2018 r. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogłaszany w ustawie budżetowej na rok 2018 na pisemny wniosek 
Wykonawcy. 

b) po 01.01.2019 r. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogłaszany w ustawie budżetowej na rok 2019 na pisemny wniosek 
Wykonawcy. 

pod warunkiem, że nie będą stosowane postanowienia określone w ust. 1 pkt 7) lub 
8) niniejszego paragrafu. W przypadku rewaloryzacji cen jednostkowych, odpowiednio 
zwiększona zostanie wartość całkowita umowy netto i brutto. 

11) Stosowna zmiana wynagrodzenia – ceny jednostkowej w przypadku zmiany 
przepisów prawa powszechnie obowiązujących dotyczących zasad odbierania 
opadów wpływających na sposób spełniania świadczenia, a także w przypadku 
zmian w prawie miejscowym w zakresie zagospodarowania odpadami 
komunalnymi. 

3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie 
następują po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy.  

4.  Zmiany do Umowy mogą być dokonane także w innych wypadkach przewidzianych w 
art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany te nie mogą w żadnym 
przypadku prowadzić do ominięcia przepisów Prawa zamówień publicznych, 
w szczególności dotyczących zamówień dodatkowych. 

5. W przypadku zmiany firmy, siedziby, numeru rachunku bankowego i innych danych 
identyfikacyjnych Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować 
Zamawiającego. W przypadku nie poinformowania Zamawiającego o w/w zmianach 
wszelkie skutki prawne obciążają Wykonawcę. 
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§ 16 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania umowy Wykonawca jest zobowiązany 
przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia 
do Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 
Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4. W razie odmowy Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie 
nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu 
– Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

5. Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy, Strony 
poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądowi Gospodarczemu właściwemu dla siedziby 
Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 późniejszymi zmianami). 

7. Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

8. Załącznikami do umowy są: 

1) ..........................................................; 

2) ..........................................................; 

3) ..........................................................; 

4) ..........................................................; 

5) .......................................................... 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 

do umowy nr................................... 
z dnia ................................... 

............................................ 
          (pieczątka firmowa)                                                            Wrocław, dnia ................................... 
 

ZAMÓWIENIE nr ........../20...... 

 

na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów stałych z terenu Cmentarza 
Komunalnego Oddział ………………z następujących pojemników: 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

w ilości ............ mp/t* 

 

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

 (podpis i pieczątka kierownika jednostki organizacyjnej) 

Niniejszym potwierdzam wykonanie usługi bez uwag* / z następującymi 
uwagami* 

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

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

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

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

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

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

 

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

 (podpis Wykonawcy) (podpis Zamawiającego) 

*  niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 

do umowy nr................................... 
z dnia ................................... 

 
PROTOKÓŁ 

CZĘŚCIOWY ODBIORU USŁUGI 

Rodzaj robót : wywóz odpadów stałych z pojemników w ilości ........................ mp/t 
Obiekt – Cmentarz Komunalny Oddział ....................................... 

Sporządzony dnia ........................................................ 

za okres od dnia...................................... do dnia .......................................... 
przy udziale: 
1. Kierownika Oddziału ................................................... 

2. Inspektora Nadzoru ................................................... 

3. Wykonawcy ................................................... 

 

Lp. Nazwa rodzajów robót 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

w złotych 

Wartość 
kosztorys 
 w złotych 

Uwagi 

 

 

 

 

 

Wywóz odpadów stałych 

 

 

 

    

 

Komisja uważa odbiór wykonanej usługi za dokonany / niedokonany* . 

Zastrzeżenia i uwagi komisji: 

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

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

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

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

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

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

1. ....................................................... 

2. ....................................................... 

3. ......................................................
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jaka pozostała 
do wykonania 

(2-5) 

6 

 

 

 

 

wykonanych 
od początku 

(3+4) 

5 

 

 

 

 

wg 
poprzedniego 

protokołu 

4 

 

 

 

 

............................................. 
(podpis przedstawiciela Zamawiającego) 
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ZESTAWIENIE WARTOŚCI WYKONANYCH USŁUG 
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Całkowita wartość 
usługi 

Wartość usługi 
do wykonania w 2017  

Wartość usługi 
do wykonania 

w 2018 r. 

Wartość usługi 
do wykonania 

w 2019 r. 

............................................. 
(podpis przedstawiciela Wykonawcy) 



„Usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych gromadzonych w pojemnikach oraz w ich bezpośrednim 
 sąsiedztwie z terenu Cmentarzy Komunalnych Oddział: 

1. Osobowice przy ul. Osobowickiej 59 we Wrocławiu 
2. Grabiszyn przy ul. Grabiszyńskiej 333 we Wrocławiu 

3. Psie Pole, Pawłowice, Jerzmanowo, Leśnica we Wrocławiu” 

 


