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SPECYFIKACJA  
 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
 

w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną 
na 

 
„Opróżnianie koszy na terenie m.st. Warszawy.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

C z ę ś ć  I  
P o s t a n o w i e n i a  o g ó l n e  

 
 

1. Informacja o Zamawiającym  
 

Zamawiającym jest: ZARZĄD OCZYSZCZANIA MIASTA 

Adres: Al. Jerozolimskie 11/19; 00-508 Warszawa 
Tel./fax.: 22/ 277-04-70; 628-26-74 
Regon:   010352346 

NIP:    526-10-46-104 
godziny pracy:  730 – 1530 – od poniedziałku do piątku 
e-mail: przetargi@zom.waw.pl 
adres strony internetowej: www.zom.waw.pl 

 

2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami  
 
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

 
1) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: 

imię nazwisko: Piotr Turlej 
stanowisko służbowe: Kierownik Działu Oczyszczania 
tel.: 22/277-04-44; pok. 309 
 
imię nazwisko: Weronika Obidowska 
stanowisko służbowe: Inspektor w Dziale Oczyszczania 
tel.: 22/277-04-08 pok. 102 

 
2) w zakresie dotyczącym zagadnień formalno – prawnych: 

imię nazwisko: Andrzej Steć   
stanowisko służbowe: Kierownik Działu Zamówień Publicznych 

tel.: 22/277-04-06; pok. 301 
 

imię nazwisko: Mirosława Trybuch   

stanowisko służbowe: Starszy Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych 

tel.: 22/277-04-04; pok. 308 
 

3. Podstawa prawna 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia  2004  roku Prawo zamówień publicznych                  
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ) w trybie przetargu nieograniczonego 
zakończonego aukcją elektroniczną prowadzoną na zasadach określonych w art. 91  
a ustawy. 
 

4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu 
 

1) Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.  

2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3) Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy 

Wykonawca może złożyć dowolną liczbę postąpień. 



 

5. Oferty wariantowe, częściowe  
 

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  
 
 

6. Zamówienia uzupełniające 
 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt  6 ustawy Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu tego samego 
rodzaju zamówienia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.   
 

 
7. Pisemność  postępowania  
 
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. 
 
2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu 

lub drogą elektroniczną wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 
potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

3)     Zgodnie z art. 91b Pzp Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną do udziału w aukcji            
elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające 
odrzuceniu. 

4) W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na 
stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie 
bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia 
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

 
 
 

C z ę ś ć  I I  
P r z e d m i o t  z a m ó w i e n i a  

 i  t e r m i n  j e g o  r e a l i z a c j i   
 
 

1. Przedmiot zamówienia  

– CPV 90.51.32.00 – 8 – usługi wywozu stałych odpadów miejskich 
– CPV 90.91.00.00 – 9 – usługi sprzątania 

 
 
Opis przedmiotu zamówienia     
   

1. Opróżnianie i eksploatacja koszy oraz „psich stacji” zlokalizowanych na terenie  
m. st. Warszawy zgodnie z załącznikiem 5V. 

2. Interwencyjne opróżnianie koszy i „psich stacji”. 

3. Przestawianie koszy. 



 

4. Mycie koszy i „psich stacji”. 

Szczegółowy sposób realizacji zamówienia określa załącznik nr 2 do wzoru 
umowy. 

 

2. Termin realizacji zamówienia 
 
Zamówienie będzie realizowane od podpisania umowy, nie wcześniej niż od 1 maja 
2016 roku do 30 listopada 2018 roku. 

 

3. Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia 
stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy, dotyczące „klauzuli społecznej” 

 
3.1 Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących przedmiot 

zamówienia. 
 
Zamawiający wymaga, aby przy realizacji przedmiotu zamówienia stosownie do art. 29 
ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  
z 2015 r., poz. 2164), dotyczącego „klauzuli społecznej” Wykonawca lub podwykonawca 
zatrudnił 2 osoby na umowę o pracę (w pełnym wymiarze czasu pracy), wykonujące 
prace na stanowisku kierowców samochodów przeznaczonych do opróżniania koszy. 
 

3.2 Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osoby 
 

Wykonawca najpóźniej do 10-go dnia obowiązywania umowy będzie zobowiązany do 
przedstawienia Zamawiającemu kopii umów o pracę z wyżej wymienionymi osobami, 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz do zawarcia  
z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zatrudnionego 
pracownika. Określona w umowie o pracę wysokość wynagrodzenia pracownika 
nie może być niższa, niż kwota minimalnego wynagrodzenia określona  
w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

 
3.3. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 

powyższych wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań 
 
3.3.1 Sposób monitorowania 

W terminie do 20-go każdego miesiąca Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię 
dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 
potwierdzających odprowadzanie składek ZUS za miesiąc poprzedni za zatrudnionych 
pracowników tj. raport o wysyłce i potwierdzeniu z pozycjami raportów. Na każde 
żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego 
określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić dodatkowych informacji i wyjaśnień  
w powyższym zakresie. 

 
3.3.2 Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. 

a) W przypadku niedopełnienia w terminie obowiązków określonych w pkt. 3.2 oraz 3.3.1 
SIWZ Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 500 zł za każdy 
dzień opóźnienia, 
b) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 
możliwe jest zastąpienie ww. osoby pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie 
powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. 
 

 

 
 



 

C z ę ś ć   III 
W a r u n k i  u d z i a ł u  w  p o s t ę p o w a n i u  
o r a z  o p i s  s p o s o b u  d o k o n y w a n i a  
o c e n y  s p e ł n i a n i a  t y c h  w a r u n k ó w  

 
 

 
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące : 
 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  
 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 
2) posiadania  wiedzy  i doświadczenia.  

 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia.  
 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  
 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  
 

2) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają  warunki 
dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach,  o których mowa w art. 24 ust. 
1 ustawy Pzp. 

 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
dokumentów i oświadczeń  metodą spełnia / nie spełnia. 
 
 

3) Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu.  
 

1) wypełniony formularz oferty o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do SIWZ; 
2) wypełniony formularz cen jednostkowych o treści zgodnej z załącznikiem nr 1a do 

SIWZ; 
3) wypełniony kosztorys ofertowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 1V do SIWZ; 
4) potwierdzenia wniesienia wadium; 
5) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie). 

6) pełnomocnictwo do udziału w aukcji elektronicznej - w przypadku gdy takie upoważnienie 
nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. 

 
 
 



 

3.1 Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału                         
w postępowaniu: 
1. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru 

określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ;  
 

3.2. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające niepodleganie wykluczeniu                              
z postępowania: 
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wg wzoru 

określonego w załączniku Nr 3 do SIWZ,  
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                      

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji,  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania  
ofert; 

3) aktualne zaświadczenie  właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

4) aktualne  zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca  nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie,  że uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert; 

5) aktualna  informacja z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

6) aktualna  informacja z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

 
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego 
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób  
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych 
osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 
 
 

3.3.  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 
1) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia                    

16  lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej – wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ. 

 
 
 
 

 



 

4. Wykonawca zagraniczny 
 
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.2, ppkt. 2,3,4 i 6 
SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne  
 i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
 rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
 właściwego organu; 
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
 

2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3.2, ppkt. 5 i 7 SIWZ 
– składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy. 
 

3) Dokumenty, o których mowa w ppkt 1. lit a) i c) SIWZ i ppkt 2 SIWZ powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Dokumenty, o których mowa w ppkt 1. lit b) SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 

4) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 
1) oraz w ppkt 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie , w którym 
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed  
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio kraju  miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed  notariuszem. Przepis ppkt. 
3 stosuje się odpowiednio. 

 
 

5. Zasady składania ofert wspólnych: 
 
1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

2) oświadczenie stanowiące zał. 2 do SIWZ składa i podpisuje w imieniu wszystkich 
wykonawców, Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu 
przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich 
Wykonawców składających ofertę wspólną; 

3) oświadczenie stanowiące zał. 3 do SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia 
jednego oświadczenia przez wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną  
z zastrzeżeniem, że zostanie ono podpisane przez uprawnionego przedstawiciela 
każdego z Wykonawców a w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu 
Wykonawcy zostaną wpisane nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających 
ofertę wspólną; 

4) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej stanowiącą zał. 4 do SIWZ 
składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia; 



 

5) dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 3.2 winien przedłożyć każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. wspólnicy spółki 

cywilnej, uczestnicy konsorcjum) ; 

6) jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zostanie 

wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

zażąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców; 

 

 
C z ę ś ć IV 

O p i s  s p o s o b u  o b l i c z a n i a  c e n y  o f e r t y  
 

 

1) Cenę oferty stanowi suma wartości robót brutto z VAT z „kosztorysu ofertowego” zał. nr 
1V. Cena oferty służy do porównania ofert. Zamówienie będzie realizowane wg cen 
jednostkowych podanych w zał. Nr 1a do SIWZ. Ceny jednostkowe należy wpisać 
odpowiednio do kosztorysów ofertowych stanowiących załącznik 1V. 

2) Wykonawca jest zobowiązany podać jedną cenę za opróżnienie kosza bez względu na 
pojemność oraz częstotliwość jego opróżniania. Koszt eksploatacji „psich stacji” w tym 
uzupełnienia worków oraz torebek w podajniku, należy uwzględnić w cenie jednostkowej 
za jednorazowe opróżnienie kosza. 

3) Ceny jednostkowe powinny zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji 
zamówienia w tym koszty czynności eksploatacyjnych, zakup wkładów do koszy oraz 
innych wymienionych w warunkach realizacji zamówienia o których mowa w załączniku 
nr 2 do umowy.  

4) Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą w wyniku przeprowadzenia 
aukcji elektronicznej a oferta ta zawiera niższą cenę niż zaoferowana w ofercie pisemnej, 
jest zobowiązany w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przedstawić 
Zamawiającemu ponownie wypełniony Formularz cen jednostkowych wg zał. nr 1a do 
SIWZ oraz wypełniony kosztorys ofertowy zał. Nr 1V do SIWZ, uwzględniający wynik 
aukcji. Poszczególne ceny jednostkowe nie mogą być wyższe niż te podane w ofercie 
złożonej pierwotnie na piśmie w zał. Nr 1a. Ceny jednostkowe powinny zostać określone 
tak, aby łączna cena oferty dla danej części zamówienia była co najwyżej równa cenie 
zaoferowanej podczas aukcji elektronicznej. 

 

 

C z ę ś ć  V  
K r y t e r i a   o c e n y   o f e r t  

 
 

1. Kryteria oceny ofert 
 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując 
im odpowiednio wagi: 
 
1) cena brutto za realizację zamówienia  – 95 pkt 
2) aspekt środowiskowy – 5 pkt 

 
Punkty w kryterium zostaną przyznane za zaoferowanie użycia do realizacji zamówienia 
samochodów ciężarowych spełniających minimum wymogi normy Euro 5 o ładowności max 



 

3,5t. wyposażonymi w GPS, oraz w zabezpieczenie skrzyni przed wywiewaniem śmieci 
/zabudowa, siatka, itp/.  
 
Wykonawca może zaoferować do realizacji prac maksymalnie 2 samochody ciężarowe. 

2. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów 
 
1) Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium:  
 

a) C - cena brutto za realizację zamówienia  - według wzoru: 
 
 

najniższa cena ofertowa brutto 
C =       -------------------------------------------- x 95  

cena oferty badanej 
 
 
 

b) A - aspekt środowiskowy - według wzoru: 
 

   liczba zadeklarowanych samochodów 
                   (nie więcej niż 2) 

A =       ----------------------------------------------------------- x 5  
                     2 
 

2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę 
punktów: L = C+A 

 
3) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej oferty 

przedstawiają taki sam bilans ceny i kryterium aspektu środowiskowego, Zamawiający 
spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 

 
W przypadku, gdy w momencie zamknięcia aukcji będzie więcej niż jedna oferta zawierająca 
taką samą najniższą cenę, Zamawiający za ofertę z najniższą ceną uzna tę ofertę, która 
została złożona jako pierwsza. 
 

3. Aukcja elektroniczna 

 
1) Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej. 

2) Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 3 
oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej 
zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę  
w Formularzu Oferty. 

3) Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na 
platformie aukcyjnej wpisując kod dostępu w odpowiednie pole systemu. Kod dostępu 
zostanie przekazany przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, których oferty 
nie zostaną zakwalifikowane do odrzucenia. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji 
elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer użytkownika powinien 
spełniać następujące wymagania: 

- być wyposażony w procesor 733 MHz i posiadać co najmniej 512 MB pamięci RAM 
- posiadać zainstalowany system operacyjny MS Windows XP lub nowszy 
- posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer 6.0. lub 

nowszą albo Mozilla Firefox 2.x lub nowszą    



 

- posiadać połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 128 
kb/s. 

4) W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na 
stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie 
bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, 
podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, 
składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

5) W toku aukcji elektronicznej postąpienia będą dotyczyć wyłącznie ceny oferty brutto. 
(Postąpieniom nie będzie podlegać kryterium – aspekt środowiskowy). 

Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest cena brutto 
zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej.  

6) Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej 
klasyfikacji z zastrzeżeniem że punktacja uwzględniać będzie również punkty przyznane 
danej ofercie za kryterium „aspekt środowiskowy” na etapie oceny ofert pisemnych. 

7) W pkt. 8 Formularza Oferty należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert  
w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej. W przypadku, gdy będzie to inna 
osoba niż uprawniona do podpisania oferty, należy załączyć do oferty pełnomocnictwo 
dla tej osoby, podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do reprezentowania Wykonawcy w aukcji 
elektronicznej. 

8) Aukcja elektroniczna przeprowadzona będzie na stronie http://aukcje.um.warszawa.pl. 

 
 

C z ę ś ć  V I  
F o r m a  i  z a s a d y  w n o s z e n i a  w a d i u m  

 
 
1. Wysokość wadium   
 
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 
54 000,00 zł. 
 

2. Forma wadium 
 
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. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

       
 3. Termin i miejsce wniesienia wadium 
 

1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
 

2) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić 
przelewem  na konto Zamawiającego:   



 

Citibank Handlowy Bank Handlowy w Warszawie SA nr 03 1030 1508 0000 0005 
5005 4035 

 Kserokopię przelewu należy dołączyć do oferty. 
 
3) W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach 

określonych w pkt 2 cz. VI SIWZ oryginalny dokument wadium należy dołączyć do 
oferty. 

 
4) Niewniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie 

skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 
 

 

4. Zwrot wadium 
 

1. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu  postępowania, z  wyjątkiem Wykonawcy, 
którego oferta  została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt  6. 

 
2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 

zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

3. Zamawiający zwróci  niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę  przed upływem terminu składania ofert. 

 
4. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu  

zwrócono wadium na podstawie pkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi  wadium  
w terminie określonym przez Zamawiającego. 

 
5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek  bankowy wskazany przez  Wykonawcę. 

 
6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, 
listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził 
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało 
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 

 
7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 
b) zawarcie umowy  w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe                          

z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy. 

 
 

 

 



 

C z ę ś ć  V I I  
Z a s a d y  p r z y g o t o w a n i a  o f e r t y  

 

 

1. Wymogi formalne  
 

1) Oferta musi obejmować całość danej części zamówienia i być sporządzona zgodnie  
z niniejszą SIWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym 
załącznik Nr 1  

 
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

 
3) Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

a) musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej,  
b) formularz oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do 

SIWZ wzorach) muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do 
reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną                           
w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy 
organizacyjnej, 

c) poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez 
osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę 

d) załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ  
e) zaleca się ponumerowanie kolejnych  stron oferty. 

Uwaga: 
Załączone do oferty kopie wymaganych  dokumentów i oświadczeń muszą być 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela 
Wykonawcy. 

 
 

2. Opakowanie oferty 
 

1) Ofertę należy złożyć w jednej trwale zamkniętej kopercie (opakowaniu). 
 
2) Koperta lub  opakowanie  oferty powinno  zostać  zaadresowane w sposób 

następujący:  
Zarząd Oczyszczania Miasta 
Al. Jerozolimskie 11/19 
00-508 Warszawa 
z dopiskiem „oferta ZOM/KP/ 1 /  16    „ 

  i opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 
 

3) W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby - 
wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera. 

 
 
 
 
 
 



 

C z ę ś ć  V I I I  
I n f o r m a c j e  o  t r y b i e  s k ł a d a n i a                        

i  o t w a r c i a  o f e r t  
 
 

1. Miejsce i termin składania ofert 
 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  w pok. Nr 303, piętro III                                         
do dnia 09.02.2016 r., do godziny  09:00. 
 

 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr  106,  piętro I, w dniu  
09.02.2016 r., o godzinie 09:15. 
 

3. Publiczne otwarcie ofert 
 

1) Otwarcie ofert jest jawne.  
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
3) Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) 

Wykonawcy, adres, (siedzibę), cenę oferty oraz informację, czy Wykonawca 
zadeklarował zatrudnienie kierowców samochodów przeznaczonych do opróżniania 
koszy w oparciu o umowę o pracę. 

 

4. Termin związania ofertą 
 
Wykonawca  pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
 

C z ę ś ć  I X  
P o s t a n o w i e n i a  k o ń c o w e  

 

 
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 
 
W odniesieniu do art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie: 

a) zmiany osób przewidzianych do nadzoru nad realizacją umowy, 
b) zmiany lokalizacji zaplecza technicznego (bazy) Wykonawcy, 
c) zmiany § 6 ust. 1 umowy w zakresie podwykonawstwa, w tym zmiana zakresu prac 

wykonywanych przez wykonawcę lub podwykonawców, rezygnacja z podwykonawcy 
lub wprowadzenie nowego podwykonawcy. 

 

2. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze     
oferty w celu zawarcia umowy. 

 
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: 



 

1) umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie (o ile dotyczy ). 
2) informacje dotyczące podwykonawcy, które zostaną wpisane do zawieranej umowy (o ile 
dotyczy ). 
3) Potencjał techniczny stanowiący załącznik nr 5 do wzoru umowy. 
 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 
     

4. Termin i miejsce podpisania umowy 
Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta 
została uznana za najkorzystniejszą w piśmie informującym o wyniku postępowania. 
 

5. Pouczenie o środkach ochrony prawnej  
 

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów  ustawy Pzp, o których mowa 
w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

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. 

 
 
Wykaz załączników: 

 
1) Formularz oferty – zał. nr 1 
2) Ceny jednostkowe – zał. nr 1a 
3) Kosztorys – zał. nr 1V  
4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2  
5) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zał. nr  3 
6) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 4 
7) Wzór umowy -  zał. nr 5 
8) Wykaz koszy i psich stacji przewidzianych do opróżniania -  zał. Nr 5V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

oznaczenie  sprawy:  ZOM/KP/ 1 / 16  
Z a ł ą c z n i k  N r  1  d o  S I W Z  

 
 
 

 

FORMULARZ  OFERTY 
 

nazwa wykonawcy  .................................................. 

REGON .............................................................. 

NIP ....................................................................  

kod, miejscowość ....-......., ................................ 

województwo ......................., ............. 

ulica, nr domu, nr lokalu ................., ........, ...... 

telefon ............................................................. 

fax  .............................................. 

e-mail……………………………………. 

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Opróżnianie koszy na terenie 
m.st. Warszawy.” 
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z cenami jednostkowymi zgodnie  
z załącznikiem 1a do SIWZ za łączną wartość prac brutto zgodnie z załącznikiem nr 1V 
do SIWZ: 

 

REJON V 
Wartość brutto: ......................................................... zł.  
Zobowiązujemy się do realizacji prac niżej wymienioną ilością samochodów 
spełniającymi minimum wymogi normy Euro 5: …..............* 
 
*
UWAGA: 

- Należy wypełnić „1” lub „2” 
- Niewypełnienie tej pozycji zostanie potraktowane jako brak zaoferowania do 
realizacji prac samochodów spełniającymi minimum wymogi normy Euro 5, co będzie 
skutkować nieprzyznaniem punktów w tym kryterium.  
 

2. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy 
    do niej zastrzeżeń. 
3. Akceptujemy warunki określone we wzorze umowy  -  załącznik nr  5 do SIWZ. 
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni. 
5. Wadium zostało wniesione w dniu …................................................. w wysokości 

…………….……. w formie ……….................................................................................... 

Po przeprowadzonym postępowaniu proszę zwrócić wadium na konto Nr .............  
w Banku.................................................................................................................... 

                                           (dotyczy Oferentów, którzy wnieśli wadium w pieniądzu) 

1. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie niżej wymienionych 
części zamówienia (zakresu prac) w rejonie V......................................................... 

2. W przypadku wyboru oferty  zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie 
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 
 

(pieczęć Oferenta) 



 

3. Osoba upoważniona do składania ofert w trakcie aukcji elektronicznej: 

Imię i nazwisko 

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

adres e-mail do korespondencji…………………………………………………...…. 

4. Oferta została złożona na ............................ ponumerowanych stronach. 

 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Strona 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

................................................, ......................... 2016 r.                                         ............................................................................. 

                     (miejscowość)                                       ( data)                                                                                                          (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy  wykonawcy  



Cena jednostkowa bez VAT

Liczbowo

Cena jednostkowa za jednorazowe opróżnienie kosza Co = 8%

Cena jednostkowa za jednorazowe interwencyjne 

opróznienie kosza
Ci = 8%

Cena jednostkowa  za jednorazowe przestawienie 

kosza 
Cp = 8%

Cena jednostkowa  za jednorazowe mycie kosza Cm = 8%

Załącznik 1a do SIWZ

Formularz cen jednostkowych

Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:
STAWKA

 VAT

Ceny jednostkowa z podatkiem VAT

Liczbowo

................................................................, dnia .............................. 2016 roku ....................................................................................
(podpis osoby upoważnionej)



Lp. Rodzaj prac:

Łączna

liczba opróżnień/

przestawień

Wartość 

prac bez VAT

stawka 

VAT

Wartość 

prac z VAT

a. b. c. d. e. f.= d * e g. h.

1.
Cena jednostkowa za jednorazowe 

opróżnienie kosza
Co  = 292 966 8%

a. b. c. d. e. f.= d * e g. h.

2.
Cena jednostkowa za jednorazowe 

interwencyjne opróżnienie kosza 
Ci  = 50 8%

a. b. c. d. e. f.= d * e g. h.

3.
Cena jednostkowa za jednorazowe 

przestawienie kosza 
Cp  = 50 8%

a. b. c. d. e. f.= d * e g. h.

4.
Cena jednostkowa za jednorazowe mycie 

kosza 
Cm  = 300 8%

5.

6.
Cena jednostkowa za jednorazowe 

opróżnienie kosza 
Co  = 499 685 8%

a. b. c. d. e. f.= d * e g. h.

7.
Cena jednostkowa za jednorazowe 

interwencyjne opróżnienie kosza 
Ci  = 50 8%

a. b. c. d. e. f.= d * e g. h.

8.
Cena jednostkowa za jednorazowe 

przestawienie kosza 
Cp  = 50 8%

a. b. c. d. e. f.= d * e g. h.

9.
Cena jednostkowa za jednorazowe mycie 

kosza 
Cm  = 300 8%

10.

11.
Cena jednostkowa za jednorazowe 

opróżnienie kosza 
Co  = 499 685 8%

a. b. c. d. e. f.= d * e g. h.

12.
Cena jednostkowa za jednorazowe 

interwencyjne opróżnienie kosza 
Ci  = 50 8%

a. b. c. d. e. f.= d * e g. h.

13.
Cena jednostkowa za jednorazowe 

przestawienie kosza 
Cp  = 50 8%

a. b. c. d. e. f.= d * e g. h.

14.
Cena jednostkowa za jednorazowe mycie 

kosza 
Cm  = 300 8%

15.

16.
Razem

Brutto

………………………. dnia ………………2016 roku

SUMA POZ. 6 ÷ 9

ŁĄCZNIE WARTOŚC PRAC 

(SUMA POZ.  5 + 10 + 15)

Kosztorys (Rejon V - Praga Płn., Targówek, Białołęka)

Ceny jednostkowe 

bez VAT 

(należy przepisać z zał. 1a 

do formularza oferty)

1. CYKLICZNE OPRÓŻNIANIE KOSZY (1.05.2016 - 30.11.2016)

2. INTERWENCYJNE OPRÓŻNIANIE KOSZY (1.05.2016 - 30.11.2016)

SUMA POZ. 11 ÷ 14

………………………………

3. PRZESTAWIANIE KOSZY (1.05.2016 - 30.11.2016)

1. CYKLICZNE OPRÓŻNIANIE KOSZY (1.12.2017 - 30.11.2018)

2. INTERWENCYJNE OPRÓŻNIANIE KOSZY (1.12.2017 - 30.11.2018)

3. PRZESTAWIANIE KOSZY (1.12.2017 - 30.11.2018)

podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 1/V do SIWZ 

4. MYCIE KOSZY (1.12.2017 - 30.11.2018)

1. CYKLICZNE OPRÓŻNIANIE KOSZY (1.12.2016 - 30.11.2017)

2. INTERWENCYJNE OPRÓŻNIANIE KOSZY (1.12.2016 - 30.11.2017)

3. PRZESTAWIANIE KOSZY (1.12.2016 - 30.11.2017)

4. MYCIE KOSZY ((1.05.2016 - 30.11.2016)

4. MYCIE KOSZY (1.12.2016 - 30.11.2017)

SUMA POZ. 1 ÷ 4



oznaczenie  sprawy:  ZOM/KP/ 1 / 16 
 

Z a ł ą c z n i k  N r  2  d o  S I W Z  
 

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
..................................................................................................................................  

................................................................................................................................... 
(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców) 

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na.:  

„Opróżnianie koszy na terenie m.st. Warszawy” 

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone  

w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dotyczące: 

 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 

 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

 

 

 

 

........................................., ....................... r.   ..................................................................................... 
         miejscowość                                     data               podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) 

           Wykonawcy* 

 
 
* - w przypadku złożenia oferty wspólnej podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy   

 
 
 

 
 

 



oznaczenie  sprawy:  ZOM/KP/ 1 / 16 
 

Z a ł ą c z n i k  N r  3  d o  S I W Z  
 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
...................................................................................................................................  

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

 
OŚWIADCZENIE 

 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na.:  

„Opróżnianie koszy na terenie m.st. Warszawy” 

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z powodu niespełniania warunków  

określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 

 

 

 

 

 

 

............................................., ....................... r.             …........................................................................................ 
         miejscowość                                     data                  podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) 
                 Wykonawcy 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



oznaczenie  sprawy:  ZOM/KP/ 1 / 16 
 

Z a ł ą c z n i k  N r  4  d o  S I W Z  
 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
...................................................................................................................................  

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

 
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/ 

INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
* 

 
 
1. Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) 

 

L.p. Nazwa podmiotu 

1.  

2.  

......  

 
............................... 
(miejscowość, data) 
 
 

.......................................................................................... 
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

__________________________________________________________________ 
 
2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 

pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 
............................... 
(miejscowość, data) 

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

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
* należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2 

 



  

 

 

Załącznik  nr  5 do SI WZ 

 

Wzór umowy ……………………..  

 

Umowa zawarta w dniu …………………… 2016r. w Warszawie w wyniku przeprowadzenia postępowania  

o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr …………….  pomiędzy: 

 

Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, w ramach którego 

działa jednostka budżetowa m. st. Warszawy - Zarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19,  

00-508 Warszawa,  zwane dalej Zamawiającym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. 

Warszawy z dnia 23.04.2008 r. nr GP-0158/1295/08, reprezentowane przez:  

 Tadeusza Jaszczołta  - Dyrektora Zarządu Oczyszczania Miasta, a 

……………….. z siedzibą w Warszawie przy ……………………, zarejestrowaną  

w Sądzie Rejonowym dla ……….. Wydział ……. KRS, nr wpisu do rejestru przedsiębiorców ………………… 

o kapitale zakładowym w wysokości ………….. zł, NIP …………….. zwanym dalej Wykonawcą, 

reprezentowanym przez:  

 …………………..  - …………………... 

 …………………..  - …………………... 

 

§ 1 

[Przedmiot umowy] 

 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące prace w mieście 

stołecznym Warszawie w rejonie V dzielnice /Praga Płn., Targówek, Białołęka/ w obrębie lokalizacji 

wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, na warunkach określonymi w załączniku nr 2 do umowy: 

1) Opróżnianie i eksploatacja koszy oraz „psich stacji”;  

2) Interwencyjne opróżnianie koszy i „psich stacji”; 

3) Przestawianie koszy; 

4) Mycie koszy i „psich stacji”. 

 

§ 2 

[Czas obowiązywania] 

 

Umowa obowiązuje od dnia ………………. do 30 listopada 2018 r. 

 

 

§ 3 

[Warunki wykonania umowy] 

 

1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa załącznik nr 2 do umowy. 

2. Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca będzie dysponował w ramach własnych zasobów 

wkładami do części koszy. Rodzaje wkładów, ich minimalną liczbę w poszczególnych rejonach oraz 

terminy instalacji i usunięcia wkładów określa załącznik nr 2 do umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania 

przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w sposób należyty, ze starannością 

wymaganą przy pracach tego rodzaju.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, bez konieczności zmiany umowy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę, do: 



  

 

 

1) trwałego lub czasowego zmniejszenia ilości koszy wykazanych w załączniku nr 1 do umowy  

w związku z uszkodzeniami koszy, awariami, przebudowami, remontami ulic, a także w związku 

z innymi obiektywnymi okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego.  

2) zmian częstotliwości opróżniania, zmian godzin opróżniania oraz zmian lokalizacji koszy 

pomiędzy poszczególnymi trasami w ramach danego rejonu, w zależności od ilości 

powstających zanieczyszczeń. 

6. Zmiany wskazane w ust. 5 pkt 1 i 2 nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy 

określanego w § 4 ust. 1 umowy.  

7. Wykonawca będzie powiadamiany o wszystkich zmianach pisemnie.  

 

§ 4 

[Wynagrodzenie. Termin zapłaty.] 

 

1. Zamawiający określa, że za zlecone i prawidłowo wykonane prace w okresie obowiązywania 

umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie łącznie nie wyższe niż:  

Kwota brutto …………………….. zł. (słownie złotych: …………………………………………………….……). 

2. W przypadku osiągnięcia wysokości brutto środków, o których mowa w ust. 1, przed datą określoną 

w § 2, umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu bez składania w tym względzie dodatkowych 

oświadczeń, a Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu. W szczególności 

Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie, zwrot kosztów, odszkodowanie czy inne 

roszczenie z tytułu prac, za które wynagrodzenie przekroczyłoby kwotę określoną w ust. 1.   

3. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie będą obowiązywały przez cały okres 

realizacji umowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 10 i obejmują całość 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy w tym wszelkie wydatki i 

nakłady, w tym w szczególności koszty transportu, materiałów, zapewnienia wkładów do koszy itp. 

4. Wykonawca za prawidłowo wykonane prace będzie wystawiał raz w miesiącu /lub częściej za 

zgodą Zamawiającego/ fakturę VAT  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, gdzie 

wskaże jako: 

a) Nabywcę: 

Miasto Stołeczne Warszawa 

Plac Bankowy 3/5 

00-950 Warszawa 

NIP: 525-22-48-481 

b) Odbiorcę i płatnika: 

Zarząd Oczyszczania Miasta 

Al. Jerozolimskie 11/19 

00-508 Warszawa 

oraz będzie zobowiązany dostarczyć ją na adres: Zarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 

11/19, 00-508 Warszawa. 

Prace po zakończeniu okresu rozliczeniowego na podstawie protokołów, o których mowa w § 5, 

odbierane będą jednostronnym protokołem zbiorczym sporządzonym przez Zamawiającego, 

będącym podstawą do wystawienia przez Wykonawcę Faktury VAT, w terminie zgodnym  

z obowiązującymi przepisami. 

5. W przypadku złożenia faktury zawierającej nieprawidłowości Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek 

roszczeń z tytułu przekroczenia terminu płatności do momentu dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury. 

6. Faktura każdorazowo musi posiadać sporządzany przez Wykonawcę załącznik, zawierający wykaz 

prawidłowo wykonanych prac w danym okresie rozliczeniowym. Forma załącznika oraz jego treść 

musi zostać zaakceptowana przed wystawieniem faktury VAT przez Zamawiającego.  

Na żądanie Zamawiającego załącznik musi zostać przekazany w formie elektronicznej.  

7. Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace dokonywana będzie przelewem w terminie 21 dni od 

daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z wyszczególnieniem 

wszystkich pozycji wykazanych w załączniku na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze. 

8. Wykonawca za wykonane prace będzie otrzymywał wynagrodzenie według cen zgodnie                   

ze stawkami określonymi oddzielnie dla każdego rodzaju prac w załączniku nr 3, na zasadach 

określonych w załączniku nr 2 do umowy.  

9. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  



  

 

 

10. Faktura za prace wykonane w miesiącu listopadzie 2018 r. może być wystawiona po 

protokolarnym  przejęciu koszy przez Zamawiającego, jednak nie później niż do 10 grudnia 2018 

roku.  

11. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszanie płatności z przedłożonych faktur o wysokość 

naliczanych kar umownych wynikających z not obciążeniowych wystawianych zgodnie                           

z § 5 umowy (prawo potrącenia). 

 

 

§ 5 

[Kary umowne. Rozwiązanie umowy.] 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

Z przeprowadzonych kontroli sporządzane będą protokóły. W przypadku braku uwag, Zamawiający 

ma prawo sporządzić protokół jednostronny.  

2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do skierowania upoważnionej osoby do 

udziału w kontroli w wyznaczonym czasie i miejscu na terenie m.st. Warszawy. Osoba ze strony 

Wykonawcy może brać udział w kontroli również bez wezwania Zamawiającego. 

3. Wyniki kontroli zostaną udokumentowane w protokole kontroli, podpisanym przez przedstawiciela 

Zamawiającego i Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 4. 

4.  W przypadku niestawienia się do udziału w kontroli przedstawiciela Wykonawcy w ciągu jednej 

godziny od wezwania lub odmowy podpisania protokołu, sporządzony zostanie protokół 

jednostronny. Kopia protokołu stwierdzającego nieprawidłowości zostanie wysłana do Wykonawcy 

faxem na nr wskazany w załączniku nr 4 do umowy. 

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 1.3. załącznika nr 2 

do umowy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 500 zł. za każdą dobę, w której 

stwierdzono nieprawidłowości. Zapłata kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku niezwłocznego 

usunięcia nieprawidłowości. 

6. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę prac określonych w pkt 3.2. oraz pkt 3.6. załącznika 

nr 2 do umowy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 500 zł. za każdą dobę, w której 

stwierdzono nieprawidłowości. Zapłata kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku niezwłocznego 

usunięcia nieprawidłowości. 

7. W przypadku niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania prac określonych  

w pkt 3.3. załącznika nr 2 do umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 50 zł. liczoną 

za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w realizacji prac w odniesieniu do każdego kosza którego 

nieprawidłowości dotyczą. Kara naliczana będzie począwszy od wyznaczonego terminu 

zakończenia prac, do czasu prawidłowego wykonania prac określonego w protokole z rekontroli. 

8. W przypadku niezastosowania się do zapisów zawartych w pkt 3.4. załącznika nr 2 do umowy 

Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 50 zł. Liczoną od chwili stwierdzenia 

nieprawidłowości za każdą dobę w odniesieniu do każdego kosza którego dotyczą 

nieprawidłowości.  

9. W przypadku niezastosowania się do zapisów zawartych w pkt 3.5. załącznika nr 2 do umowy 

Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1.000 zł. w odniesieniu do każdej trasy, której 

nieprawidłowości dotyczą.  
 

10. W przypadku niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania prac określonych  

w pkt 4 oraz pkt 6 załącznika nr 2 do umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości  

100 zł. liczoną za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w realizacji prac w odniesieniu do każdego 

kosza którego nieprawidłowości dotyczą. Kara naliczana będzie począwszy od wyznaczonego 

terminu zakończenia prac, do czasu prawidłowego wykonania prac określonego w protokole  

z rekontroli. 
 

11. W przypadku niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania prac określonych  

w pkt. 5 załącznika nr 2 do umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 100 zł. liczoną 

za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w realizacji prac w odniesieniu do każdego kosza którego 

nieprawidłowości dotyczą. Kara naliczana będzie począwszy od wyznaczonego terminu 

zakończenia prac, do czasu prawidłowego wykonania prac określonego w protokole z rekontroli. 



  

 

 

12. W przypadku realizacji prac określonych w umowie przez inne podmioty, niż wymienione w § 6 ust. 1 

 umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości  2.000 zł za każdy stwierdzony 

 przypadek w ciągu doby.  

13. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym w umowie kopii polisy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1.000 zł za 

każdy dzień opóźnienia. 

14. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego: 

1) stosowania w trakcie realizacji prac sprzętu mechanicznego innego niż zgodny z wymogami 

określonymi w pkt 1.2 i pkt 7 załącznika nr 2 oraz wykazany w załączniku nr 5 do umowy 

Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2.000 zł za każdy stwierdzony przypadek  

w ciągu doby, 

2) realizacji prac w trakcie dziennej zmiany przez jednego pracownika – zamiast wymaganych 

zgodnie z pkt 1.2. załącznika nr 2 dwóch pracowników, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę 

umowną w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

15. Za nieprawidłową realizację obowiązków wynikających z zastosowania klauzuli społecznej 

związanej z zatrudnieniem pracowników Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne  

w przypadku: 

1) nieprzedstawienia w terminie miesięcznego grafiku pracy o którym mowa w pkt. 2.3 załącznika 

nr 6 do umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 500 zł za każdy 

dzień opóźnienia,  

2) stwierdzenia w toku kontroli, iż prace wykonuje inny pracownik, niż wskazany w przedstawionym 

przez Wykonawcę grafiku pracy o którym mowa w pkt 2.3 załącznika nr 6 do, Zamawiający 

naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

3) nieprzedstawienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie pracowników w oparciu o umowę o pracę, o których mowa  

w pkt. 3.2 załącznika nr 6 do umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną  

w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia, 

4) nieskierowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę do realizacji zamówienia wymaganej 

liczby pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, Zamawiający naliczy 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 2.000 zł za każdy stwierdzony przypadek (za jedną 

osobę). 

16. Zapłata wskazanych powyżej kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku niezwłocznego 

usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. 

17. Wszelkie rekontrole przeprowadzone będą po zgłoszeniu przez Wykonawcę poprawnego 

wykonania zakwestionowanych w czasie kontroli prac i zakończone protokołem odbioru. 

18. Usunięcie nieprawidłowości wskazanych w protokole kontroli należy zgłosić telefonicznie 

przedstawicielowi Zamawiającego przeprowadzającemu kontrole. W przypadku braku kontaktu   

z przedstawicielem Zamawiającego, który kontrolę przeprowadzał, usunięcie nieprawidłowości 

należy zgłosić telefonicznie i faxem na Stanowisko Operacyjno – Decyzyjne ZOM  

(nr tel. 0 696 087 520, nr fax. 022 621 36 65). 

 

19. W rekontroli oprócz przedstawiciela Zamawiającego obowiązkowy jest udział upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 21. 

 

20. Przedstawiciel Zamawiającego powiadomi wskazanego w załączniku nr 4 do umowy 

przedstawiciela Wykonawcy o rozpoczęciu rekontroli telefonicznie. 

 

21. W przypadku niestawienia się do udziału w rekontroli przedstawiciela Wykonawcy w ciągu jednej 

godziny od wezwania lub odmowy podpisania protokołu, sporządzony zostanie protokół 

jednostronny. Kopia protokołu z rekontroli zostanie wysłana do Wykonawcy faxem na nr wskazany 

w załączniku nr 4 do umowy. 

 

22. Jeżeli w ramach przeprowadzonej rekontroli Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca nie usunął 

uchybień procedura rekontroli zostanie powtórzona. 

 

23. Zapłata kar umownych nie wyklucza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania  

na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę. 
 



  

 

 

24. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w przypadku gdy Wykonawca w sposób rażący naruszy postanowienia niniejszej umowy                            

a w szczególności gdy: 

1) w jednym okresie rozliczeniowym w 10 dobach stwierdzono niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie prac, skutkujące naliczeniem kar umownych, 

2) suma kar przekroczy 10% wartości brutto zleconych prac w jednym okresie rozliczeniowym, 

 

§ 6 

[Realizacja umowy przez Podwykonawców] 

1. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę samodzielnie w pełnym zakresie prac.   

[ lub w przypadku wskazania podwykonawców w ofercie] 

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy udziale następujących podwykonawców,  

w poniżej określonym zakresie prac: 

1) [oznaczenie podwykonawcy] – zakres powierzonych prac […………………………………], 

2) [oznaczenie podwykonawcy] – zakres powierzonych prac […………………………………], 

2. Zmiana zakresu prac wykonywanych przez Wykonawcę lub podwykonawców, rezygnacja  

z podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, wymaga uprzedniego 

poinformowania Zamawiającego oraz wprowadzenia zmian ust. 1, w formie aneksu do umowy.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

4. W przypadku stwierdzenia, iż przedmiot umowy jest realizowany przez podmioty nie wskazane  

w ust. 1, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną określoną w  § 5 ust. 12 umowy.  

5. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, w terminie 3 dni od wezwania.  

 

§ 7 

[Sposób realizacji zamówienia – klauzula społeczna] 

 

1. W celu realizacji zobowiązania wynikającego z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164), Wykonawca lub podwykonawca 

zatrudni 2 pracowników w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, do 

wykonywania prac na stanowisku kierowców samochodów przeznaczonych do opróżniania koszy. 

2. Szczegółowe warunki związane z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę określa 

załącznik nr 6 do umowy. 

3. W przypadku realizacji przez podwykonawcę powyżej określonych obowiązków związanych  

z zatrudnieniem pracowników, całkowita odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego za 

prawidłową realizację klauzuli społecznej spoczywa na Wykonawcy.  

 

 

§ 8 

[Zakres odpowiedzialności Wykonawcy] 

 

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia cywilnoprawne osób 

trzecich wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania prac opróżniania i eksploatacji 

koszy, w tym wykonywania ich niezgodnie z niniejszą umową.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z  realizacją prac  

w tym dotyczące uszkodzeń lub zniszczeń mienia osobistego oraz pojazdów, budynków  

i wyposażenia posesji /ściany, mury, ławki, ogrodzenia, słupki, nawierzchnia/. 

3. Wykonawca jest obowiązany posiadać w okresie obowiązywania umowy polisę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej  w zakresie odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej.  



  

 

 

Kopia właściwej polisy ubezpieczeniowej zostanie przekazana Zamawiającemu do dnia 20 kwietnia 

2016r. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi mu dowód uiszczenia składek 

należnych z tego tytułu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego rozpatrywania wszelkich skarg osób trzecich na 

działania lub zaniechania Wykonawcy przekazanych przez Zamawiającego lub za pośrednictwem 

Zamawiającego oraz poinformowania Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 

ich otrzymania, o sposobie załatwienia danej sprawy. 

 

§ 9 

[Szczególny tryb odstąpienia od umowy] 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie takiego oświadczenia. 

 

§ 10 

[Zmiany umowy] 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

2. W odniesieniu do art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość zmiany umowy w zakresie: 

1) zmiany osób przewidzianych do nadzoru nad realizacją umowy, 

2) zmiany lokalizacji zaplecza technicznego (bazy) Wykonawcy, 

3) zmiany § 6 ust. 1 umowy w zakresie podwykonawstwa, w tym: zmiany zakresu prac 

wykonywanych przez Wykonawcę lub podwykonawców, rezygnację z podwykonawcy lub 

wprowadzenie nowego podwykonawcy,  

3. W przypadku zmian wskaźników określonych  w art. 142 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający 

 przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie.  

4. Wprowadzenie zmiany wskazanej w ust. 3 wymaga złożenia przez Wykonawcę: 

1) wniosku o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia,  

2) szczegółowego uzasadnienia wpływu zmian wskaźników na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę, zawierającego w szczególności kalkulację uwzględniającą, zależnie od 

zakresu ogłoszonych zmian: 

a) kosztorys przedstawiający proponowane ceny jednostkowe i wartości (netto, brutto); 

b) liczbę pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia; 

c) formę zatrudnienia ww. pracowników; 

d) wskazanie liczby pracowników objętych ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem 

zdrowotnym. 

3) kopii, poświadczonego za zgodność z oryginałem, dokumentu potwierdzającego objęcie 

podatkiem od towarów i usług dostaw lub usług świadczonych przez Wykonawcę w związku  

z realizacją zamówienia; 

5. Uzgodnione w wyniku negocjacji zmiany wynagrodzenia zostaną wprowadzone do umowy  

w formie aneksu.  

6. Wprowadzone aneksem zmiany wynagrodzenia do umowy będą obowiązywały od pierwszego 

dnia miesiąca następującego po zawarciu aneksu.  

 

§ 11 

[Postanowienia dodatkowe] 

 

1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy  

Prawo zamówień publicznych. 

2. Spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 



  

 

 

3. Podpisane przez strony załączniki stanowią integralną część umowy. 

4. Prawa Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przez Wykonawcę przenoszone na 

osoby trzecie ani w całości ani w części bez zgody Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności 

wierzytelności o zapłatę faktury. 

5. Komórką organizacyjną Zamawiającego odpowiedzialną za techniczną stronę realizacji umowy 

jest Dział Oczyszczania, a za kontrole Dział Kontroli Wykonania Usług i Dział Oczyszczania. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

Zamawiający                                                                                                  Wykonawca 

 



Rejon V

Cykliczne opróżnianie koszy ulicznych

Załącznik nr 5/Vdo SIWZ

stanowiący załącznik nr 1 do umowy

Nr 

Trasy
Trasa Odcinek / Lokalizacja Typ Kosza

Pojem - 

ność

Ilość 

koszy

Częstotli - 

wość

opróżniania

Ilość 

opróżnień 

w ciągu 

doby

Godziny 

opróżnień w 

ciągu doby

1 11-go Listopada Szwedzka - Targowa Betonowy 50l 11 codziennie 2 7,17

2 11-go Listopada Szwedzka - Targowa Stacja 35l 3 codziennie 1 7

3 Al. Solidarności
Most Sląsko Dąbrowski - 

Naczelnikowska
Betonowy 55l 35 codziennie 2 7,18

4 Animuszu Prząśniczek - Czeremchowa Betonowy 50l 1 codziennie 1 7

5 Annopol Trasa Toruńska - Odlewnicza Betonowy 50l 2 codziennie 1 7

6 Barkocińska Ossowskiego - Myszkowska Betonowy 55l 1 codziennie 1 7

7 Bartnicza Wysockiego - Rembielińska Betonowy 50l 12 codziennie 1 między 8 a 10

8 Bazyliańska Rembielińska - Wysockiego Betonowy 55l 12 codziennie 1 7

9 Berensona Kąty Grodzińskie - Głębocka Betonowy 50l 3 codziennie 1 7

10 Białołęcka Kopijników - Kobiałka Betonowy 50l 2 codziennie 1 7

11 Bohaterów Wałuszewska - Wałuszewska Betonowy 50l 6 codziennie 2 7,17

12 Borzymowska Św. Wincentego - Korzona Betonowy 50l 7 codziennie 1 7

13 Bystra Radzymińska - Granice Miasta Betonowy 55l 1 codziennie 2 7,17

14 Chlubna Modlińska - Piwoniowa Betonowy 50l 1 codziennie 1 7

15 Chodecka Krasnobrodzka - Budowlana Betonowy 50l 28 codziennie 1 7

16 Cieślewskich Płochocińska - Zegarynki Betonowy 50l 1 codziennie 1 między 8 a 10

17 Cyryla i Metodego Jagiellońska - Targowa Betonowy 55l 2 codziennie 2 7,17

18 Czajki Przylesie - Łącznik Betonowy 55l 1 codziennie 2 7,17

19 Czołowa Smugowa - Klasyków Betonowy 50l 1 codziennie 1 7

20 Dąbrowszczaków Ratuszowa - Szanajcy Betonowy 50l 12 codziennie 2 7,17

21 Dąbrowszczaków Ratuszowa - Szanajcy Betonowy 55l 10 codziennie 2 7,17

22 Delfina Zabłocka - Konwaliowa Betonowy 55l 1 codziennie 2 7,17

23 Deseniowa Parcelacyjna - Łącznik Betonowy 55l 1 codziennie 2 7,17

24 Dorodna Klembowska - Myśliborska Betonowy 55l 1 codziennie 2 7,17

25 Głębocka Malborska - Berensona Betonowy 50l 9 codziennie 1 7

26 Gorzykowska Myszkowska - Radzymińska Betonowy 50l 2 codziennie 1 7

27 Gwarków Łubinowa - granicy dzielnicy Betonowy 50l 1 codziennie 1 7

28 Handlowa Kołowa - Remiszewska Betonowy 55l 9 codziennie 1 między 8 a 10

29 Inżynierska Ratuszowa - Wileńska Betonowy 50l 9 codziennie 1 7

30 Inżynierska Ratuszowa - Wileńska Stacja 35l 2 codziennie 1 7

31 Jagiellońska Zamoyskiego -  Elektronowa Betonowy 55l 53 codziennie 1 7

REJON V - Opróżnianie koszy 

Dzielnice: Praga Północ, Targówek, Białołęka



Rejon V

Cykliczne opróżnianie koszy ulicznych

Załącznik nr 5/Vdo SIWZ

stanowiący załącznik nr 1 do umowy

32 Jagiellońska Zamoyskiego -  Elektronowa Stacja 35l 9 codziennie 1 7

33 Janowiecka Swojska - granice miasta Betonowy 55l 1 codziennie 2 7,17

34 Jezdnie Łącznikowe
Wybrzeże Helskie - 

Jagiellońska
Betonowy 55l 1 codziennie 2 7,17

35 Kawęczyńska Radzymińska - Ząbkowska Betonowy 50l 3 codziennie 2 7,17

36 Kąty Grodziskie Zdziarska - Berensona Betonowy 55l 1 codziennie 2 7,17

37 Kijowska Targowa - Dworzec Wschodni Betonowy 55l 17 codziennie 2 7,17

38 Klasyków Modlińska - Wałuszewska Betonowy 50l 2 codziennie 1 7

39 Klembowska Dorodna - Konwaliowa Betonowy 55l 1 codziennie 2 7,17

40 Kłopotowskiego
Targowa - Wybrzeże 

Szczecińskie
Betonowy 50l 18 codziennie 1 7

41 Kłopotowskiego
Targowa - Wybrzeże 

Szczecińskie
Stacja 35l 5 codziennie 1 7

42 Kobiałka Białołęcka - Płochocińska Betonowy 55l 1 codziennie 2 7,17

43 Kołacińska Modlińska - 15 Sierpnia Betonowy 55l 1 codziennie 2 7,17

44 Kołowa Handlowa - św. Wincentego Betonowy 50l 7 codziennie 1 7

45 Kondratowicza Codzienna - Rembielińska Betonowy 55l 6 codziennie 2 7,17

46 Konwaliowa
Delfina - Klembowska; 

Klembowska - Modlińska
Betonowy 55l 1 codziennie 2 7,17

47 Kopijników Łabiszyńska - Białołęcka Betonowy 55l 1 codziennie 2 7,17

48 Krasnobrodzka Toruńska - Chodecka Betonowy 50l 3 codziennie 1 7

49 Księcie Ziemowita Naczelnikowska - Bukowiecka Betonowy 50l 2 codziennie 1 7

50 Księżnej Anny Zabraniecka - Zgrzebna Betonowy 50l 1 codziennie 1 7

51 Lewandów Głębocka - Granice Miasta Betonowy 55l 1 codziennie 1 7

52 Łabiszyńska Artyleryjska - Kondratowicza Betonowy 50l 20 codziennie 1 7

53 Łącznik (bez nazwy) Czajki - Deseniowa Betonowy 55l 1 codziennie 2 7,17

54 Łodygowa Radzymińska - Granice Miasta Betonowy 55l 1 codziennie 2 7,17

55 Łojewska Łabiszyńska - Chodecka Betonowy 50l 6 codziennie 1 7

56 Marywilska Toruńska - Smugowa Betonowy 50l 3 codziennie 1 7

57 Matki Teresy z Kalkuty Św. Wincentego - Wysockiego Betonowy 50l 15 codziennie 1 7

58 Mehoffera Świderska - Polnych Kwiatów Betonowy 50l 15 codziennie 1 7

59
Metro "Dworzec 

Wileński"

Otoczenie Stacji Metra 

Dworzec Wileński
Betonowy 55l 17 codziennie 5 7,10,13,17,20

60
Metro "Stadion 

Narodowy"

Otoczenie Stacji Metra 

Stadion Narodowy
Betonowy 55l 11 codziennie 4 7,12,17,21

61 Młodzieńcza Radzymińska - Codzienna Betonowy 50l 6 codziennie 2
między 8 a 

10,17

62 Modlińska Elektronowa - Dębowa Betonowy 50l 40 codziennie 1 7

63 Myszkowska Barkocińska - Remiszewska Betonowy 55l 1 codziennie 2 7,17

64 Myśliborska Świderska - Zabłocka Betonowy 50l 8 codziennie 1 7

65 Naczelnikowska Radzymińska - Rybieńska Betonowy 55l 1 codziennie 1 7

66 Namysłowska Starzyńskiego - Ratuszowa Betonowy 50l 15 codziennie 1 7

67 Namysłowska Starzyńskiego - Ratuszowa Stacja 35l 3 codziennie 1 7

68 Obrazkowa Modlińska - Rondo Betonowy 55l 1 codziennie 1 7

69 Odlewnicza Marywilska - Annopol Betonowy 55l 1 codziennie 2 7,17



Rejon V

Cykliczne opróżnianie koszy ulicznych

Załącznik nr 5/Vdo SIWZ

stanowiący załącznik nr 1 do umowy

70 Odrowąża
Matki Teresy z Kalkuty - Rondo 

Żaba
Betonowy 50l 13 codziennie 1 7

71 Okrzei
Targowa - Wybrzeże 

Szczecińskie
Betonowy 50l 17 codziennie 1 7

72 Ołówkowa Bohaterów - Parowozowa Betonowy 50l 1 codziennie 1 7

73 Ossowskiego Kołowa - Barkocimska Betonowy 55l 9 codziennie 1 7

74 Parcelacyjna Mehoffera - Deseniowa Betonowy 55l 1 codziennie 2 7,17

75 Parowozowa Ołówkowa - Polnych Kwiatów Betonowy 55l 1 codziennie 2 7,17

76 Piwoniowa Mehoffera - Chlubna Betonowy 55l 1 codziennie 2 7,17

77 pl Hallera Otoczenie placu Betonowy 55l 9 codziennie 2 7,17

78 Płochocińska Modlińska - Granice Miasta Betonowy 50l 2 codziennie 1 między 8 a 10

79 Polnych Kwiatów Parowozowa - Mehoffera Betonowy 55l 1 codziennie 1 7

80 Pratulińska Trocka - Handlowa Betonowy 55l 1 codziennie 1 7

81 Prząśniczek Modlińska - Animuszu Betonowy 55l 1 codziennie 1 7

82 Przylesie Czajki - Czeremchowa Betonowy 55l 1 codziennie 2 7,17

83 Radzymińska
Naczelnikowska - Granice 

Miasta
Betonowy 50l 32 codziennie 1 między 8 a 10

84 Radzymińska
skrzyżowanie Młodzieńcza x 

Łodygowa
Betonowy 50l 8 codziennie 1 między 8 a 10

85 Radzymińska
Kawęczyńska - 

Naczelnikowska
Betonowy 50l 9 codziennie 1 7

86 Ratuszowa
Wybrzeże Helskie - 11-go 

Listopada
Betonowy 50l 1 codziennie 3 7,14,19

87 Ratuszowa
Wybrzeże Helskie - 11-go 

Listopada
Betonowy 55l 4 codziennie 3 7,14,19

88 Ratuszowa
Wybrzeże Helskie - 11-go 

Listopada
Stacja 35l 3 codziennie 1 7

89 Rembielińska
Matki Teresy z Kalkuty - Trasa 

Toruńska
Betonowy 50l 12 codziennie 1 7

90 Rondo Starzyńskiego Otoczenie ronda Betonowy 55l 11 codziennie 3 7,10,17

91 Rondo Żaba Otoczenie ronda Betonowy 55l 7 codziennie 1 7

92 Rozwadowskiego
Księcia Ziemowita - 

Radzymińska
Betonowy 55l 1 codziennie 2 7,17

93 Rzeczna Zgrzebna - Księcia Ziemowita Betonowy 55l 1 codziennie 2 7,17

94 Sokola
Most Świętokrzyski - 

Zamoyskiego
Betonowy 55l 1 codziennie 2 7,17

95 Stalowa Inżynierska - Szwedzka Betonowy 50l 14 codziennie 1 7

96 Starzyńskiego
Wybrzeże Helskie - 11-go 

Listopada
Betonowy 55l 7 codziennie 1 7

97 Swojska Ks. Ziemowita - Janowiecka Betonowy 55l 1 codziennie 2 7,17

98 Szamocin Ornecka - Płochocińska Betonowy 55l 1 codziennie 2 7,17

99 Szwedzka
11-go Listopada - al. 

Solidarności
Betonowy 50l 15 codziennie 1 między 8 a 10

100 Szymanowskiego
Namysłowska - 

Dąbrowszczaków
Betonowy 50l 8 codziennie 2 7, 17

101 Szymanowskiego
Namysłowska - 

Dąbrowszczaków
Stacja 35l 2 codziennie 1 7

102 Szynowa Klasyków - 15 Sierpnia Betonowy 55l 1 codziennie 2 7,17

103 Św. Wincentego Rondo Żaba - Malborska Betonowy 55l 25 codziennie 1 7

104 Światowida Modlińska - Leśnej Polanki Betonowy 50l 51 codziennie 1 7

105 Światowida Modlińska - Leśnej Polanki Stacja 35l 9 codziennie 1 7

106 Świderska Mehoffera - Myśliborska Betonowy 50l 16 codziennie 1 7

107 Świderska Mehoffera - Myśliborska Stacja 35l 3 codziennie 1 7



Rejon V

Cykliczne opróżnianie koszy ulicznych

Załącznik nr 5/Vdo SIWZ

stanowiący załącznik nr 1 do umowy

108 Targowa
Ratuszowa - Wiadukt 

Kolejowy
Betonowy 55l 53 codziennie 2 7,17

109 Targowa
Ratuszowa - Wiadukt 

Kolejowy
Stacja 35l 1 codziennie 1 7

110 Trasa Toruńska Jagiellońska - Granice Miasta Betonowy 55l 1 codziennie 2 7,17

111 Trocka Korzona - Rzdzymińska Betonowy 50l 8 codziennie 1 między 8 a 10

112 Wałuszewska Bohaterów - Szamocin Betonowy 55l 1 codziennie 2 7,17

113 Wileńska Targowa - al. Solidarności Betonowy 50l 15 codziennie 2 7,17

114 Wybrzeże Helskie
Most Gdański - Most Sląsko - 

Dąbrowski
Betonowy 50l 15 codziennie 1 7

115 Wybrzeże Helskie
Most Gdański - Most Sląsko - 

Dąbrowski
Stacja 35l 4 codziennie 1 7

116 Wybrzeże Helskie PARKING PRZY ZOO Betonowy 55l 5 codziennie 1 7

117
Wybrzeże 

Szczecińskie

Wiadukt Kolejowy - Most 

Śląsko - Dąbrowski
Betonowy 50l 10 codziennie 1 7

118 Wysockiego
Matki Teresy z Kalkuty - Trasa 

Toruńska
Betonowy 50l 29 codziennie 2 7,17

119 Wysockiego
Matki Teresy z Kalkuty - Trasa 

Toruńska
Stacja 35l 2 codziennie 1 7

120 Wyszogrodzka Rembielińska - Chodecka Betonowy 50l 8 codziennie 1 7

121 Zabraniecka Rybieńska - Łubinowa Betonowy 50l 2 codziennie 1 7

122 Zamoyskiego
Marcinkowskiego - Wiadukt 

Kolejowy
Betonowy 50l 4 codziennie 4 7,12,17,21

123 Ząbkowska Targowa - Kawęczyńska Betonowy 55l 18 codziennie 1 7

124 Ząbkowska Targowa - Kawęczyńska Stacja 35l 1 codziennie 1 7

125 Zdziarska Białołęcka - Kąty Grodzkie Betonowy 55l 1 codziennie 2 7,17

126 Zegarynki Cieślewskich - Żyrardowska Betonowy 55l 1 codziennie 2 7,17

127 Zgrzebna Księżnej Anny - Rzeczna Betonowy 55l 1 codziennie 2 7,17

128 Żyrardowska Zegarynki - Wałuszewska Betonowy 55l 1 codziennie 2 7,17

Suma 969

55l 360

50l 562

35l 47

Suma 969

Liczba koszy w Rejonie V



    

 

 

Załącznik nr 2 

do wzoru umowy  

 

Warunki realizacji umowy 

 

1. Obowiązki Wykonawcy. 

 

1.1. Wykonawca zobowiązany jest dysponować zapleczem technicznym umożliwiającym 

prawidłową realizację powierzonych do wykonania zadań oraz zapewnić całodobową 

łączność z osobą nadzorującą prace w celu szybkiego reagowania.  

 

Szczegóły dotyczące zaplecza technicznego określa załącznik nr 4 do umowy. 

 

1.2. Wykonawca zobowiązany jest dysponować:  

 

 2 samochodami ciężarowymi spełniającymi wymogi normy Euro 4(*) o ładowności max. 3,5t. 

wyposażonymi w GPS, oraz w zabezpieczenie skrzyni przed wywiewaniem śmieci /zabudowa, 

siatka, itp./,  

 1 samochodem wyposażonym w HDS do załadunku i przewozu koszy, 

 2 pracownikami zatrudnionymi na umowę o prace wykonujących pracę kierowców 

samochodów przeznaczonych do opróżniania koszy, 

 obsada zmiany dziennej (6.00-22.00) musi składać się z kierowcy i pomocnika. 

 

Samochody przeznaczone do realizacji prac muszą być czyste, estetyczne i sprawne 

technicznie. Ponadto muszą posiadać dobrze widoczne logo Wykonawcy z czytelnym                      

nr telefonu. Najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem realizacji prac Wykonawca zaktualizuje 

wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji umowy stanowiący załącznik nr 5. Każdorazowa 

zmiana sprzętu przeznaczonego do realizacji prac wymaga aktualizacji załącznika nr 5 do 

umowy. 

 

1.3. Wykonawca zobowiązany jest dysponować wkładami fabrycznie nowymi lub używanymi  

w stanie zaakceptowanym przez Zamawiającego do koszy w ilości minimum:  

 

Pojemność REJON 5 

55 litrów 360 

50 litrów 562 

RAZEM 922 
 

Wkłady:  

 muszą być metalowe,  

 muszą posiadać otwory w dnie,  

 muszą być dostosowane objętością i kształtem odpowiednio do koszy o pojemności 55 i 50 

litrów, 

 przeznaczone do koszy o pojemności 55 litrów muszą posiadać w górnej części pierścień 

utrzymujący wkład na otoku kosza, 

 muszą posiadać popielniczki. 

 

1.4. Wkłady do koszy innych niż 55 i 50 litrów zapewni Zamawiający. 

 

1.5. Wykonawca zobowiązany jest dysponować pracownikami przewidzianymi do bezpośredniej 

realizacji prac, w liczbie gwarantującej realizację zamówienia zgodnie z umową. Pracownicy 

muszą być ubrani w estetyczne, czyste ubrania z dobrze widocznym logo Wykonawcy.    

 

(*) lub minimum wymogi normy Euro 5 w zależności od deklaracji Wykonawcy 



    

 

 

1.6. Wykonawca powinien prowadzić wewnętrzną kontrolę prawidłowego wykonania prac 

określonych w umowie. 

 

2. Okresy realizacji zamówienia. 

 

2.1. Opróżnianie i eksploatacja koszy i „psich stacji” wykazanych w załączniku nr 1 do umowy  

w okresie od 1 maja 2016 roku do 30 listopada 2018 roku. 

 

2.2. Interwencyjne opróżnianie koszy i „psich stacji” w okresie od 1 maja 2016 roku do 30 listopada 

2018 roku. 

 

2.3. Przestawianie koszy w okresie od 1 maja 2016 roku do 30 listopada 2018 roku. 

 

2.4. Mycie koszy i „psich stacji” w okresie od 1 maja 2016 roku do 30 listopada 2018 roku. 

 

 

3. Szczegółowe zadania wykonawcy w zakresie opróżniania i eksploatacji koszy. 

 

3.1. Informacje podstawowe. 

 

Opróżnianie koszy i „psich stacji” realizowane będzie zgodnie z częstotliwościami oraz  

w terminach określonych w załączniku nr 1 do umowy z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych zgodnie z § 3 umowy.  

 

3.2. Prace  przygotowawcze. 

 

Wykonawca w ramach prac przygotowawczych najpóźniej w nocy z 30 kwietnia 2016r.  

na 1 maja 2016r. wyposaży we wkłady fabrycznie nowe lub używane w stanie 

zaakceptowanym przez Zamawiającego wszystkie kosze betonowe. Prace odbywać się będą 

przy udziale Zamawiającego, a ich wykonanie zostanie potwierdzone protokołem odbioru 

prac przygotowawczych, będącym jednocześnie protokołem przekazania koszy do 

eksploatacji.  

 

3.3. Prace opróżniania koszy i „psich stacji” obejmują: 

 

 opróżnienie /usunięcie/ całej zawartości kosza w tym również usunięcie zanieczyszczeń 

znajdujących się pod wkładem oraz zdeponowanie odpadów bezpośrednio                         

na samochodzie lub w worku,  

 umieszczanie w koszu wkładu metalowego w sposób niepowodujący jego wystawania 

1,5 cm powyżej betonowej krawędzi kosza, 

 utrzymanie czystości w promieniu 2 metrów od kosza lub „psiej stacji”, 

 w przypadku koszy metalowych wyposażonych w zamki, każdorazowo po ich 

opróżnieniu zamykanie koszy na zamek w sposób uniemożliwiający jego otworzenie przez 

osoby trzecie, 

 w przypadku „psich stacji” wyposażonych w pojemnik przeznaczony na nieczystości 

każdorazowo podczas opróżniania: włożenie worka na nieczystości oraz uzupełnienie 

ilości torebek w podajniku do poziomu 100 szt., 

 w przypadku „psich stacji” nieposiadających pojemnika przeznaczonego na nieczystości 

każdorazowo uzupełnienie ilości torebek w podajniku do poziomu 100 szt., 

 bieżący wywóz zanieczyszczeń pochodzących z w/w prac oraz ich unieszkodliwienie. 

 

 

 

 

 



    

 

 

3.4. Codzienne prace eksploatacyjne obejmują: 

 

a) stałe kontrolowanie prawidłowego rozmieszczenia koszy;  

 

W przypadku stwierdzenia przestawienia kosza przez osoby trzecie, tj. stwierdzenie:  

 przestawienia kosza na chodnik o szerokości mniejszej niż 1,5 m, w sposób, 

uniemożliwiający bezproblemowy ruch pieszych /dopuszcza się ustawienie kosza na 

terenie zielonym przyległym do chodnika po uprzednim ustaleniu z Działem Oczyszczania 

ZOM/, 

 przestawienia kosza na teren zielony, 

 przestawienia kosza na tzw. bezpiecznik – w odległości mniejszej niż 0,5m od krawędzi 

jezdni, 

 przestawienia kosza w sposób uniemożliwiający dostęp do włącznika zmiany świateł, 

 przestawienia kosza w światło przejścia dla pieszych, 

 przestawienia kosza w obręb oznakowanej powierzchni SPPN w sposób uniemożliwiający 

swobodne parkowanie /dopuszcza się ustawienie kosza w sąsiedztwie parkometru, 

 przestawienia kosza na ścieżce rowerowej lub w odległości mniejszej niż 1m od linii 

oddzielających ścieżkę rowerową od chodnika, 

 przestawienia kosza w obręb oznaczonymi „kopertami” miejsc parkingowych 

przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, 

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o powyższym fakcie.                      

W przypadku gdy odległość jest mniejsza niż 10 metrów Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie do bezpłatnego przestawienia kosza na poprzednie miejsce. 

 

b) stałe kontrolowanie dostępności koszy i „psich stacji”; 

 

W przypadku stwierdzenia niedostępnych dla przechodniów koszy i „psich stacji” /kosze i „psie 

stacje” zasypane pryzmowanym śniegiem, ustawione poza odśnieżonym ciągiem pieszym, 

znajdujące się w obrębie wygrodzonego terenu budowy/, Wykonawca ma obowiązek 

niezwłocznie zgłosić powyższe w celu czasowego wyłączenia ich z eksploatacji lub 

czasowego przemieszczenia na pozostałe trasy. Wszelkie zgłoszenia należy wykonywać 

telefonicznie oraz faxem niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości uniemożliwiających 

prawidłową realizację zadań. W piśmie należy podać datę i godzinę stwierdzenia 

nieprawidłowości oraz określić czego nieprawidłowości dotyczą.  

 

 

c) stały monitoring stanu technicznego koszy i „psich stacji”, a także zamków i zawiasów  

w koszach metalowych; 

 

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń uniemożliwiających prawidłową eksploatację 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić powyższe. W przypadku stwierdzenia 

podczas kontroli uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej eksploatacji Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie dokonać naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów na 

własny koszt. 

 

d) stałe kontrolowanie stanu technicznego wkładów oraz ich obecności w koszach; 

 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia należytego stanu technicznego (tj. stan nie 

gorszy, niż wynikający z normalnego zużycia) wkładów przez cały okres realizacji umowy.  

W przypadku zniszczenia wkładu przekraczającego normalne zużycie Wykonawca wymieni 

dany wkład na nowy. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić 

Zamawiającego o braku wkładu lub stwierdzeniu, iż stan techniczny wkładu uniemożliwia 

prawidłową eksploatacje kosza. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym do uzupełnienia brakującego wkładu o parametrach 

określonych w pkt. 1.3. załącznika nr 2. Uzupełnione wkłady pozostają własnością 



    

 

 

Wykonawcy. Utrzymanie właściwego stanu technicznego wkładów będących własnością 

Wykonawcy, a także ich ewentualne ubezpieczenie od  kradzieży, zniszczenia itp. leży po 

stronie Wykonawcy. 

 

e) stałe kontrolowanie obecności oznakowań koszy i „psich stacji”; 

 

W przypadku stwierdzenia braku lub słabej czytelności oznakowań, Wykonawca zobowiązany 

jest niezwłocznie zgłosić powyższe Zamawiającemu w celu ustalenia terminu, w którym 

Zamawiający dokona ponownego oznakowania. 

 

f) stałe kontrolowanie estetyki koszy i „psich stacji”; 

 

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Zamawiającego w przypadku 

stwierdzenia zanieczyszczenia powierzchni koszy lub „psich stacji” plakatami, ulotkami, graffiti 

itp. 

 

3.5. Zabrania się składowania worków z zanieczyszczeniami w pasach dróg. 

 

3.6. Zakończenie prac. 

 

Wykonawca dokona usunięcia własnych wkładów z koszy maksymalnie do godziny 23:59 dnia                          

30 listopada 2018r. Zamawiający dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy,  rozpoczęcie 

prac związanych z usuwaniem wkładów od dnia 24 listopada 2018r. Prace te prowadzone 

będą tylko po akceptacji ze strony Zamawiającego na zasadach określonych przez 

Zamawiającego w zależności od ustaleń z nowym Wykonawcą. Zakończenie prac 

eksploatacyjnych zostanie dokonane protokolarnie z podaniem liczby przekazywanych przez 

Wykonawcę koszy.  

 

 

4. Przestawianie koszy. 

 

4.1. Informacje podstawowe: 

 

Prace przestawiania koszy i ich transport na odległość większą niż 10m  realizowane będą na 

podstawie pisemnego zlecenia, w terminach określanych każdorazowo przez 

Zamawiającego. Prace płatne będą zgodnie ze stawkami jednostkowymi określonymi                       

w załączniku nr 3 do umowy.  

 

Prace zlecane będą faxem. W przypadkach szczególnych przedstawiciel Zamawiającego 

poleci wykonanie prac telefonicznie. Zgłoszenie telefoniczne każdorazowo zostanie 

potwierdzone faxem.  

 

Zamawiający dla danego rejonu nie będzie zlecał więcej niż przestawienie 30 koszy  

na dobę. Zlecenie większej liczby koszy do przestawienia w ciągu jednej doby może  

się odbywać tylko po uzgodnieniu z Wykonawcą.  

 

Wykonawca w przypadku stwierdzenia okoliczności wymienionych w pkt 3.4. zobowiązany jest 

do bezpłatnego przestawiania koszy w promieniu do 10 metrów. 

 

4.2. Prace przestawiania koszy obejmują: 

 

 załadunek przy użyciu HDS na pojazd samochodowy,  

 transporcie powyżej 10m 

 ustawienie koszy we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i terminie.  

 



    

 

 

Teren po usuniętym koszu należy doczyścić.  

 

W ramach prac przestawiania realizowane będzie również czasowe lub trwałe przestawienie - 

usunięcie koszy.  

 

W przypadku zaistnienia konieczności czasowego przestawienia - usunięcia koszy ze wskazanej 

strefy na czas trwania uroczystości państwowych oraz ich ponownego ustawienia 

Zamawiający zapłaci jedynie za jednokrotne  przestawienie zgodnie  ze stawką określoną                  

w załączniku nr 3 do umowy.  

 

O wszelkich uszkodzeniach zarówno koszy jak i nawierzchni powstałych w trakcie realizacji 

prac należy niezwłocznie informować Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej. 

 

 

4.3. Termin wykonania: 

 

Termin wykonania prac określony w zleceniu będzie nie krótszy niż 6 godzin od momentu ich 

zlecenia. Realizacja prac w innych warunkach czasowych jest możliwa po uzgodnieniach                

z Wykonawcą. 

 

4.4. Warunki odbioru: 

 

Wykonawca po zrealizowaniu zlecenia ma obowiązek zgłosić wykonanie prac i może 

uczestniczyć w ich odbiorze. Podstawą do rozliczeń właściwie wykonanych  prac jest protokół 

odbioru sporządzany przez Zamawiającego. 

 

 

5. Interwencyjne opróżnianie koszy i „psich stacji”.  

 

5.1. Informacje podstawowe: 

 

Prace interwencyjnego opróżniania koszy i „psich stacji” realizowane będą poza aktualnie 

obowiązującymi terminami opróżnień, w przypadku nieprzewidzianego wcześniej pełnego 

zapełnienia kosza, koszy lub „psich stacji”.  

 

Prace zlecane będą faxem. W przypadkach szczególnych przedstawiciel Zamawiającego 

poleci wykonanie prac telefonicznie. Zgłoszenie telefoniczne każdorazowo zostanie 

potwierdzone faxem.  

Prace będą płatne zgodnie ze stawkami jednostkowymi określonymi w załączniku  

nr 3 do umowy. 

 

5.2. Prace interwencyjnego opróżniania koszy lub „psich stacji”obejmują: 

 

 opróżnienie /usunięcie/ całej zawartości kosza lub „psiej stacji” w tym również usunięcie 

zanieczyszczeń znajdujących się pod wkładem oraz zdeponowanie odpadów bezpośrednio                         

na samochodzie, 

 umieszczanie w koszu wkładu metalowego w sposób niepowodujący jego wystawania               

1,5 cm powyżej betonowej krawędzi kosza, 

 utrzymanie czystości w promieniu 2 metrów od kosza lub „psiej stacji”,  

 w przypadku koszy metalowych wyposażonych w zamki, każdorazowo po ich opróżnieniu 

zamykanie koszy na zamek w sposób uniemożliwiający jego otworzenie przez osoby trzecie, 

 bieżący wywóz zanieczyszczeń pochodzących z w/w prac i ich unieszkodliwienie. 

 

 

 



    

 

 

5.3. Termin wykonania: 

 

Zlecone prace należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 2 godziny od momentu ich 

zlecenia. 

 

5.4. Warunki odbioru: 

 

Wykonawca po zrealizowaniu zlecenia ma obowiązek zgłosić wykonanie prac i może 

uczestniczyć w ich odbiorze. Podstawą do rozliczeń właściwie wykonanych prac jest protokół 

odbioru sporządzany przez Zamawiającego.  

 

 

6. Mycie koszy i „psich stacji”. 

 

6.1. Informacje podstawowe 

 

Prace zlecane będą pisemnie z podanym zakresem i terminem wykonania. Maksymalny 

zakres zlecenia nie będzie większy niż umycie łącznie 100 szt. koszy i „psich stacji” na dobę. 

Zlecenie większego zakresu może się odbywać tylko po uzgodnieniu z Wykonawcą. Termin 

wykonania prac może ulec zmianie wyłącznie za zgodą Zamawiającego w związku  

z obiektywnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminową realizację prac. 

 

Wykonawca zobowiązany jest dysponować:  

 Myjką ciśnieniową w ilości minimum 2 szt. o n/w parametrach technicznych: 

    - ciśnienie powyżej 100bar. 

    - temperatura wody powyżej 80 stopni C, 

    - długość węży min. 40m. 

    - końcówki tworzące wachlarzowy i wirujący strumień wody, 

 Środkiem biodegradowalnym, nie szkodliwym dla środowiska  do usuwania osadów 

komunikacyjnych, osadów pokonsumpcyjnych oraz innych zabrudzeń.  

6.2. Prace mycia obejmują 

 

Prace polegają na umyciu wodą o temperaturze powyżej 80 stopni Celsjusza z dodatkiem 

biodegradowalnego środka wskazanej w zleceniu liczby koszy i „psich stacji” zlokalizowanych 

na terenie m. st. Warszawy. Dysza urządzenia powinna być skierowana na myty element w 

odległości gwarantującej nienaruszalność powierzchni. Przez umycie należy rozumieć 

usunięcie osadów komunikacyjnych, osadów pokonsumpcyjnych oraz innych zabrudzeń  

z wyznaczonych w zleceniu koszy i „psich stacji”. 

Wykonawca ma obowiązek usunięcia zanieczyszczeń /piach, butelki, pety, papier, folia, 

itp./znajdujących się pod wkładem kosza oraz z bezpośredniego otoczenie kosza /2 metry/,  

a następnie ich wywóz i unieszkodliwienie.  

Po stronie Wykonawcy leży zaopatrzenie w wodę, energię oraz inne media niezbędne do 

realizacji zleconych prac. 

 

6.3. Termin wykonania 

 

Termin wykonania prac określony w zleceniu będzie nie krótszy niż 24 godziny od momentu ich 

zlecenia.  

 

6.4. Warunki odbioru 

 

Wykonawca po zrealizowaniu zlecenia ma obowiązek zgłosić wykonanie prac i może 

uczestniczyć w ich odbiorze. Obiór prac będzie polegał na weryfikacji czystości kosza 

betonowego, wkładu metalowego, wnętrza kosza betonowego tj. pod wkładem oraz 



    

 

 

otoczenia kosza. Podstawą do rozliczeń właściwie wykonanych prac jest protokół odbioru 

sporządzany przez Zamawiającego. 

 

7. Wyposażenie samochodów w system GPS  

Każdorazowa realizacja prac opróżniania koszy wymaga bieżącego monitoringu przez 

satelitarny system lokalizacji i kontroli pracy GPS. Wykonawca zapewni Zamawiającemu 

nieodpłatny dostęp do bieżących oraz archiwalnych informacji z systemu GPS poprzez 

aplikację internetową (webową), za pośrednictwem przeglądarki internetowej kompatybilnej 

z Microsoft Internet Explorer oraz Mozilla Firefox, za pomocą protokołu http lub https. Ponadto 

Zamawiający wymaga, aby całość infrastruktury dostępowej oraz serwerowej związanej  

z systemem była zlokalizowana w Data Center Wykonawcy. Informacje pochodzące  

z systemu GPS muszą być dostępne z poziomu aplikacji z możliwością wygenerowania raportu 

bieżącego (w trybie on-line).  

 

Zakres informacji zawartych w raporcie powinien zawierać: 

 numer rejestracyjny samochodu, 

 prędkość jazdy samochodu, 

 wykaz ulic na których realizowane były prace opróżniania koszy przedstawiony na 

aktualnej cyfrowej mapie miasta stołecznego Warszawy 

 godzinę rozpoczęcia i zakończenia prac na poszczególnych odcinkach ulic. 

 

Wymagane informacje winny być zapisywane w wewnętrznej pamięci urządzenia 

pojazdowego z ustawianym krokiem czasowym w przedziale 1- 5 sek. 

 

Struktura aplikacji internetowej (webowej) do obsługi systemu GPS  musi umożliwiać: 

 monitorowanie (wizualizację), samochodów w czasie zlecanych prac na aktualnej 

mapie cyfrowej Warszawy, 

 archiwizowanie wszystkich danych z GPS na komputerach Zamawiającego, 

 tworzenie raportów i analiz (bieżących lub archiwalnych), o prędkości, lokalizacji oraz 

liczbie samochodów realizujących prace opróżniania koszy. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników Zamawiającego i przekazania 

dokumentacji użytkowanego systemu GPS tj. instrukcji obsługi. Sporadyczny brak 

odcinkowego sygnału GPS nie będzie uznawany za niewłaściwe wykonanie prac opróżniania 

koszy. 

 

 

 

Zamawiający                                                                                   Wykonawca 

 



Cena jednostkowa bez VAT

Liczbowo

Cena jednostkowa za jednorazowe opróżnienie kosza Co = 8%

Cena jednostkowa za jednorazowe interwencyjne 

opróznienie kosza 
Ci = 8%

Cena jednostkowa  za jednorazowe przestawienie 

kosza
Cp = 8%

Cena jednostkowa  za jednorazowe mycie kosza Cm = 8%

................................................................, dnia .............................. 2016 roku ....................................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik 3 do wzoru umowy

Formularz cen jednostkowych

Ceny jednostkowe poszczególnych zadań:
STAWKA

 VAT

Ceny jednostkowa z podatkiem VAT

Liczbowo



 

 

Załącznik nr 4  

do wzoru umowy 

 
 

Informacja dotycząca bazy 

 
1. Lokalizacja bazy: ( adres )  

 

a) Baza ……………………………… 

b) Baza ……………………………… 

 

2. Stanowisko dyspozytorskie, na którym z prowadzony jest całodobowy dyżur wyposażone  

w następujące środki łączności: 

 

a) 

– telefon miejski nr      ……………….. 

– fax nr      ……………….. 

– telefon komórkowy nr    ……………….. 

– adres email całodobowy   ……………….. 

 

b) 

– telefon miejski nr      ……………….. 

– fax nr      ……………….. 

– telefon komórkowy nr    ……………….. 

– adres email całodobowy   ……………….. 

 

3. Całodobowa łączność z osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją prac: 

– imię i nazwisko przedstawiciela wiodącego   ………………………. 

– telefon bezpośredni                     ………………………. 

– telefon komórkowy                     ………………………. 

– adres email         ………………………. 

 

– imię i nazwisko drugiego przedstawiciela     ………………………. 

– telefon bezpośredni                    ………………………. 

– telefon komórkowy                    ………………………. 

– adres email        ………………………. 

 

                 ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA  



Załącznik nr 5 

do wzoru umowy 

 

POTENCJAŁ TECHNICZNY 

(wymaga aktualizacji każdorazowo po zmianie potencjału technicznego) 

 

Wykaz Sprzętu: Samochody przewidziane do realizacji zamówienia określonego 

w załączniku nr 2 do umowy. 

 

 

Lp. 

WYKAZ SAMOCHODÓW 

Marka 

Samochodu 
Nr Rejestracyjny Ładowność 

HDS 

(Tak/Nie) 

Norma poziomu 

emisji spalin (EURO) 

Nr 

VIN 

 

1 

      

 

… 

      

 



    

 

 

Załącznik nr 6 

do wzoru umowy 

 

 

 

Obowiązki Wykonawcy 

wynikające z zastosowania klauzuli społecznej  

związane z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę 

 

 

1. Postanowienia ogólne 

 

1.1. Wykonawca zatrudni 2 osoby na umowę o pracę (w pełnym wymiarze czasu pracy), wykonujące 

prace na stanowisku kierowców samochodów przeznaczonych do opróżniania koszy. 

1.2. Wykonawca najpóźniej do 10-go dnia obowiązywania umowy będzie zobowiązany do 

przedstawienia Zamawiającemu kopii umów o pracę z wyżej wymienionymi osobami, 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz do zawarcia z Zamawiającym 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zatrudnionego pracownika. Określona w 

umowie o pracę wysokość wynagrodzenia pracownika nie może być niższa, niż kwota 

minimalnego wynagrodzenia określona w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

1.3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania zadeklarowanej liczby zatrudnionych pracowników 

przez cały okres realizacji umowy. 

1.4. W przypadku nieobecności pracownika przekraczającej 21 dni Wykonawca wskaże imiennie 

innego pracownika na zastępstwo zatrudnionego na umowę o pracę. 

1.5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 

zmianach lub wygaśnięciu stosunku pracy z osobami wskazanymi w wykazie. 

1.6. W przypadku wygaśnięcia umowy o pracę z pracownikiem wskazanym w wykazie, Wykonawca 

wskaże innego pracownika w jego miejsce zatrudnionego na umowę o pracę. 

 

2. Obowiązki związane z realizacją zamówienia 

 

2.1. Każdy z pracowników wskazanych w wykazie musi brać udział w realizacji zamówienia   

w każdym miesiącu obowiązywania umowy w pełnym wymiarze czasu pracy. 

2.2. Najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem danego miesiąca, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu grafik pracy pracowników wskazanych w wykazie, który będzie określał co 

najmniej daty i godziny świadczenia pracy oraz oznaczenie samochodu. Strony wspólnie ustalą 

wzór grafiku oraz sposób przekazywania informacji każdego miesiąca. 

2.3. W przypadku wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających realizację prac zgodnie z grafikiem, 

Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu informację o zaistniałych zmianach. 

 

3. Kontrola realizacji prac 

 

3.1. Zamawiający jest uprawniony do kontroli realizacji prac przez pracowników wskazanych  

w wykazie oraz weryfikacji dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie pracowników w oparciu  

o umowę o pracę. 

3.2. W terminie do 20-go każdego miesiąca Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię 

dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, potwierdzających 

odprowadzanie składek ZUS za miesiąc poprzedni za zatrudnionych pracowników tj. raport  

o wysyłce i potwierdzeniu z pozycjami raportów. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 

do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany 

udzielić dodatkowych informacji i wyjaśnień w powyższym zakresie. 

3.3. Wykonawca poinformuje pracowników wskazanych w wykazie o uprawnieniu Zamawiającego 

do przeprowadzenia kontroli oraz zobowiąże ich do potwierdzenia swojej tożsamości  

w przypadku kontroli prowadzonej przez przedstawicieli Zamawiającego. 

 



    

 

 

4. Nienależyte wykonanie prac przez Wykonawcę 

 

4.1. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem 

pracowników w oparciu o umowę o pracę, Zamawiający naliczy wykonawcy kary umowne 

określone w § 5 ust. 15  umowy. 

4.2. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca nie zatrudnił wymaganej liczby pracowników  

w oparciu o umowę o pracę, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia stwierdzonej 

nieprawidłowości w terminie 3 dni oraz przedstawienia Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie. Po upływie 3 dni Zamawiający jest uprawniony do 

przeprowadzenia ponownej kontroli oraz ponownego naliczenia kary umownej, o której mowa  

w § 5 ust. 15 pkt 4  umowy. 

 

Zamawiający                                                                                   Wykonawca 

 


