
III.2.2 Wydatki majątkowe

Na  podstawie  ewidencji  księgowej  oraz  sprawozdania  Rb-28S  z  wykonania  planu  wydatków
budżetowych  za  okres  od  początku  roku  do  dnia  31.12.2015r.,  ustalono,  że  w  roku  2015  
w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego nie dokonywano wydatków majątkowych.

III.2.2.1. Wydatki na inwestycje

Na podstawie  ewidencji  księgowej  ustalono,  że  w  roku  2015  w Komunalnym  Związku  Gmin
Regionu Leszczyńskiego nie dokonywano żadnych wydatków na zadania inwestycyjne.

III.2.2.2. Stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

Sprawami z zakresu zamówień publicznych w 2015 roku zajmowała się Pani M.R. zatrudniona na
stanowisku  Kierownika  Referatu  Organizacyjno  –  Administracyjnego,  która  odpowiadała  między
innymi za:
1) Realizowanie zadań z wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) Przestrzeganie  obowiązujących  procedur  przy  udzielaniu  zamówień  finansowych  ze  środków

publicznych.
(Kserokopia zakresu czynności, uprawnień i obowiązków Pani M.R – akta kontroli B.III.2.1.1)

Roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych w 2015 roku sporządzono na druku
ZP-SR/2015/6312 i przekazano do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 08.02.2016 roku. 
Sprawozdanie  sporządzono według wzoru określonego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  
z  dnia  12  grudnia  2013r.  w  sprawie  zakresu  informacji  zawartych  w  rocznym  sprawozdaniu  
o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2013r. poz. 1530 ze
zm.). 

W  sprawozdaniu  w  pkt.  II  –  zamówienia  udzielone  z  wyłączeniem  procedur  określonych
przepisami ustawy wykazano łączną wartość udzielonych zamówień bez podatku od towarów i usług
w wysokości 645.645,32 zł.

W  pkt.  IV  -  Zamówienia  klasyczne  i  zamówienia  w  dziedzinie  obronności  i  bezpieczeństwa,  
o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8
ustawy,  i  mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisach  wydawanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8
ustawy:

 Zamówienie na roboty budowlane: 0 postępowań,
 Zamówienia na dostawy: 0 postępowań,
 Zamówienia na usługi: 2 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na łączną wartość

bez podatku od towarów i usług 852.682,95 zł, 3 postępowania w trybie zamówień z wolnej
ręki na łączną kwotę 27.385.744,18 zł. Łączna wartość 5 postępowań: 28.238.427,13 zł.

Z  przedłożonego  do  kontroli  rejestru  zamówień  publicznych,  wynika  iż  w  2015  r.  zawarto
następujące umowy w celu udzielenia zamówienia:

Numer kolejnego 
postępowania

GO.271.1.2.015 GO.271.2.2.015 GO.271.3.2.015 GO.271.4.2.015

Przedmiot zamówienia Utworzenie i 
prowadzenie PSZOK

Zagospodarowanie 
odpadów komunalnych 
od właścicieli 

Utworzenie i 
prowadzenie PSZOK

Zagospodarowanie 
odpadów komunalnych 
od właścicieli 
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nieruchomości 
położonych na terenach 
gmin – uczestników 
KZGRL

nieruchomości 
położonych na terenach 
gmin – uczestników 
KZGRL

Rodzaj zamówienia 
(dostawa, usługa, robota 
budowlana)

usługa usługa usługa usługa

Szacunkowa wartość 
zamówienia

844.015,32 12.000,00 1.239.237,00 18.700,00

Zastosowany tryb Przetarg nieograniczony Zamówienie z wolnej 
ręki

Przetarg nieograniczony Zamówienie z wolnej 
ręki

Ilość ofert 1 1 1 1
Ceny ofert Cz. I – 6800,00

Cz II. – 6200,00
Cz IV – 6600,00
Cz V –  6800,00

- Cz I – 6200,00 -

Cena wybranej oferty , 
okres gwarancji, termin 
realizacji

Cz. I – 6800,00
Cz II. – 6200,00
Cz IV – 6600,00
Cz V –  6800,00;
 termin realizacji od 
dnia 1.04.2015 r. do 
dnia 31.12.2017

Opady komunalne 
282,15 zł brutto/M 
szkło, makulatura 
plastik i metal;
1,08 z k brutto/Mg 
pozostałe według 
cennika stanowiącego 
załącznik do umowy. 
Termin realizacji od dnia
1.07.2015 r. do dnia 
31.12.2015

Cz I – 6200,00
Termin realizacji od dnia
1.07.2015 r. do dnia 
31.11.2017 r. 

Opady komunalne 
282,15 zł brutto/M 
szkło, makulatura plastik
i metal;
1,08 z k brutto/Mg 
pozostałe według 
cennika stanowiącego 
załącznik do umowy. 
Termin realizacji od dnia
1.07.2015 r. do dnia 
31.12.2015

Nazwa i adres wybranego 
wykonawcy

Miejski Zakład 
Oczyszczania Sp. z o. o. 
ul. Saperska 23 
w Lesznie 64-100

Miejski Zakład 
Oczyszczania Sp. z o. o. 
ul. Saperska 23 
w Lesznie 64-100

Miejski Zakład 
Oczyszczania Sp. z o. o. 
ul. Saperska 23 
w Lesznie 64-100

Miejski Zakład 
Oczyszczania Sp. z o. o. 
ul. Saperska 23 
w Lesznie 64-100

Wykonawcy wykluczeniu, 
odrzucone oferty (ilość)

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Odwołania (ilość) Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Data zawarcia umowy lub 
unieważnienia 
postępowania

11.06.2015r. 16.06.2015r. 20.10.2015r. 29.12.2005r.

Zamówienia dodatkowe i 
uzupełniające, aneksy do 
umów

brak brak brak brak

Weryfikacja  danych wykazanych  ze sprawozdania z udzielonych  zamówień publicznych z danymi
wynikającymi  z  prowadzonego  w  Komunalnym  Związku  Gmin  Regionu  Leszczyńskiego  rejestru
zamówień publicznych wykazała, że porównanie  tych dwóch wielkości nie daje obrazu zgodnego  
z  rzeczywistością.  Z  wyjaśnień  Pani  Kierownik  Referatu  Oraganizacyjno-Administracyjnego  M.R.
wynika:

„W  sprawozdaniu  z  zamówień  publicznych  za  rok  2015  Zamawiający  podał  5  zamówień
publicznych z czego dwa prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Utworzenie i
prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)” oraz trzy prowadzone
w  trybie  z  wolnej  ręki  (usługa  może  być  wykonana  tylko  przez  jednego  wykonawcę  z  przyczyn
technicznych o obiektywnym charakterze) pod nazwą „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin
Regionu Leszczyńskiego z czego dwa postępowania były prowadzone w roku 2015 a jedno w roku
2014, natomiast umowa została podpisana w styczniu 2015 r. Z uwagi na ten fakt w sprawozdaniu z
zamówień publicznych ujęto 5 postępowań,  a mianowicie postępowanie z 2014 r. – umowa zawarta
na I półrocze 2015 r. oraz postępowania z 2015 r. – umowa zawarta na II półrocze 2015 r. i umowa
zawarta na I półrocze 2016 r. Rzeczywisty szacunek tych 3 umów to 27 385 744,18. Kwoty podawane
w sprawozdaniu nie podlegają korekcie pomimo pierwotnie ustalonego wynagrodzenia, a tym samym
zapłata  wykonawcy  wynagrodzenia  tytułem  realizacji  przedmiotu  zamówienia  w  kwocie  innej  niż
początkowo  ustalona  (także  wówczas,  gdy  zawarcie  i  wykonanie  umowy  w  sprawie  zamówienia
publicznego ma miejsce w tym samym roku, za który Zamawiający sporządza sprawozdanie), nie ma
wpływu na podawaną w sprawozdaniu wartość zamówienia.
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Z wagi  na taki  stan w danym roku nie  możliwe jest  porównanie  ustalonego wynagrodzenia  w
umowie  w  momencie  nawiązania  danego  stosunku  zobowiązanego  z  wartościami  podanymi  w
sprawozdaniu z zamówień publicznych.”

Wydruk  przesłanego  sprawozdania  z  udzielonych  zamówień  publicznych  rejestr  zamówień
publicznych  oraz  wyjaśnienia  Pani  Kierownik  Referatu  Organizacyjno  -  Administracyjnego  M.R.
dotyczące danych wykazanych w sprawozdaniu – akta kontroli B.III.2.2.1  

Zarządzeniem  nr  17/2013  Przewodniczącego  Zarządu  „Komunalnego  Związku  Gmin  Regionu
Leszczyńskiego”  z  dnia  14  czerwca  2013  r.  wprowadzono  regulamin  udzielania  zamówień
publicznych przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego – akta kontroli B.III.2.2.2

Uregulowania dot. zamówień o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro
Uchwałą  Nr  5/2014  Zarządu  Komunalnego  Związku  Gmin  Regionu  Leszczyńskiego  z  dnia  
4  czerwca  2014  roku  w  sprawie  wprowadzenia  Regulaminu  Udzielania  Zamówień  Publicznych  
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. (akta kontroli
nr B.III.2.1.17)

Postępowanie: Nr    KZGRL.271.03.2013:    

Przetarg  nieograniczony:  „Odbiór  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości
położonych  na  terenach  gmin  –  Uczestników  Komunalnego  Związku  Gmin  Regiony
Leszczyńskiego" o  wartości  szacunkowej 12.271.899,41 zł  bez  VAT tj.  3.053.015,07 euro bez
VAT, tj. dla poszczególnych części zamówienia:
- części I     –    6.195.451,39 zł netto  (1.541.310,43 euro),
- części II   –    2.157.998,70 zł netto    (536.869,02 euro),
- części III  –    1.055.607,31 zł netto     (262.615,01 euro),
- części IV  –       677.579,97 zł netto     (168.569,00 euro),
- części V    –    2.185.262,04 zł netto     (543.651,62 euro).

Uchwałą  Nr  7/2013  Zarządu  Komunalnego  Związku  Gmin  Regionu  Leszczyńskiego  z  dnia  
2  kwietnia  2013  roku  powołano  Komisję  Przetargową  do  przygotowania  i  przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu
Leszczyńskiego”.
W skład komisji wchodzili:
1. Robert L. – Przewodniczący Komisji,
2. Marzena R. – Członek Komisji,
3. Krzysztof K. – Członek Komisji,
4. Maciej D. – Członek Komisji, Sekretarz.

Z wyjaśnień Pani Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego M.R. wynika:
„Do pracy w komisji przetargowej w postępowaniu pod nazwą: „Odbiór odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin
Regionu Leszczyńskiego”. kierownik zamawiającego powołał dwóch członków komisji - specjalistów
ds. zamówień publicznych Krzysztofa (...) i Macieja (...). Specjaliści zostali zatrudnieni na podstawie
umowy zlecenia.  Zlecone czynności  wykonywali  od dnia  1 kwietnia  2013 r.  do chwili  podpisania
umowy tj. do dnia 24 czerwca 2013 r. Wynagrodzenie zostało wypłacone w dniu 28 czerwca 2013 r.
Do wyjaśnienia załączam ksero umów – zlecenie nr 14/2013 i nr 15/2013.”
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Wyjaśnienie  Pani  Kierownik  Referatu  Organizacyjno-Administracyjnego  M.R.,  w  przedmiocie
powołania członków komisji przetargowej oraz kserokopia uchwały Nr 7/2013 Zarządu Komunalnego
Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 2 kwietnia 2013 roku – akta kontroli B.III.2.2.3  

Uchwałą  Nr  8/2013  Zarządu  Komunalnego  Związku  Gmin  Regionu  Leszczyńskiego  z  dnia  
2 kwietnia  2013 roku upoważniono Pana Roberta  L. Kierownika Referatu Gospodarki Odpadami  
i  Ochrony  Środowiska  do  wykonywania  czynności  związanych  z  przygotowaniem  
i  przeprowadzeniem  postępowania  w  sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego  na  :  „Odbiór
odpadów komunalnych  od właścicieli  nieruchomości  położonych  na terenach  gmin – uczestników
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

Przedmiot zamówienia:
W ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej, w BIP oraz w SIWZ podano, że: 
Przedmiotem  zamówienia  jest  odbiór  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości
położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.
Przedmiot zamówienia podzielony został na pięć (5) następujących części: 
a)  Część  I  –  odbiór  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości  położonych  na  terenie  sektora  I

obejmującego obszar terytorialny: 
− Gminy Rydzyna, 
− Gminy Leszno, 
− Gminy Święciechowa, 
− Gminy Lipno, 
− Gminy Osieczna, 
− Gminy Krzemieniewo, 
− Gminy Wijewo. 

b) Cześć  II  –  odbiór  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości  położonych  na  trenie  sektora  II
obejmującego obszar terytorialny: 
− Gminy Rawicz, 
− Gminy Miejska Górka, 
− Gminy Jutrosin, 
− Gminy Pakosław. 

c) Część  III  –  odbiór  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości  położonych  na  terenie  sektora  III
obejmującego obszar terytorialny: 
− Gminy Śmigiel, 
− Gminy Krzywiń. 

d)  Część  IV –  odbiór  odpadów komunalnych  z  nieruchomości  położonych  na  terenie  sektora  IV
obejmującego obszar terytorialny: 
− Gminy Bojanowo, 
− Gminy Poniec. 

e) Część V – odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie sektora V 
obejmującego obszar terytorialny: 
− Gminy Gostyń, 
− Gminy Krobia, 
− Gminy Pępowo, 
− Gminy Pogorzela. 

W/w podział na sektory wynika z Uchwały Nr II/6/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału
obszaru Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na sektory.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ. 
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Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
90500000-2 Usługi związane z odpadami
90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów
90512000-9 Usługi transportu odpadów,
90513000-6 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

Zamówienia częściowe. 
Zamawiający dopuścił możliwości złożenia ofert częściowych:
- Przedmiot zamówienia dzieli się na pięć części: część I, część II, część III, część IV, część V, które

szczegółowo  zostały  opisane  w  załączniku  nr  7  do  SIWZ  (szczegółowy  opis  przedmiotu
zamówienia),

- Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę  na  jedną  lub  więcej  części  przedmiotowego
zamówienia publicznego.

Oferty wariantowe. 
Zamawiający nie dopuścił złożenia ofert wariantowych.

Zamówienia uzupełniające: 
W  ogłoszeniu  o  zamówieniu  zamieszczonym  w  Dzienniku  Urzędowym  UE  oraz  w  SIWZ:
Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1
pkt  6  ustawy  Pzp,  stanowiących  nie  więcej  niż  50%  wartości  zamówienia  podstawowego  
i  polegających  na  powtórzeniu  tego  samego  rodzaju  zamówień,  w  okresie  3  lat  od  udzielenia
zamówienia podstawowego.

Ogłoszenie o zamówieniu 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

 W dniu 18.04.2013 r. ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym  Unii  Europejskiej  –  Nr  ogłoszenia:  2013  -  052090.  (do  publikacji  ogłoszenie
przekazane zostało w dniu 16.04.2013r.),
 Na tablicy ogłoszeń w siedzibie KZGRL – wywieszono w dniu 16.04.2013r., 
 Na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej w dniu 16.04.2013r. 

Wartość zamówienia:
Wartość zamówienia została ustalona w dniu 10.04.2013r. na podstawie planowanych kosztów

odbioru  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  na  terenach  gmin  Komunalnego
Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, na łączną kwotę 12.271.899,41 zł bez VAT tj. 3.053.015,07
euro.

Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1
pkt  6  ustawy  Pzp,  stanowiących  nie  więcej  niż  50%  wartości  zamówienia  podstawowego  
i  polegających  na  powtórzeniu  tego  samego  rodzaju  zamówień,  w  okresie  3  lat  od  udzielenia
zamówienia podstawowego. 
Szacowania wartości zamówienia dokonano w dniu 10.04.2013r. 
Postępowanie zostało wszczęte w dniu 16.04.2013r. 
Zachowano  termin  ustalenia  wartości  zamówienia  określony  art.  35  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych. 
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Plan wydatków: 

Plan wydatków w Dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, Rozdziale 90002
„Gospodarka odpadami” §4300 „Zakup usług pozostałych”: 
- Na  ww.  zadanie  wydatki zaplanowano Uchwałą  nr  II/8/2013  Zgromadzenia  Związku

Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 30 stycznia 2013
roku w sprawie uchwały budżetowej KZGRL na rok 2013. W ww. Uchwale dokonano ogólnego
zapisu:  „Opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  zostały  zaplanowane w wysokości
12.753.055  zł  (tj.  80% należnych  związkowi  opłat  od  mieszkańca  każdej  z  gmin  oraz  15%od
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych)”

Z wyjaśnień Pani Głównej Księgowej wynika:
„Uchwała  nr  II/8/2013  Zgromadzenia  Związku  Międzygminnego  Komunalny  Związek  Gmin

Regionu Leszczyńskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013 r.
zawierająca  plan  dochodów,  plan  wydatków  i  uzasadnienie  była  pierwszą  uchwałą  budżetową
sporządzoną  przez  KZGRL.  W  uzasadnieniu  do  uchwały  budżetowej  zawarte  zostały  opisy
poszczególnych  dochodów i  wydatków.  Największe  planowane wydatki  Związku stanowił  paragraf
4300 (zakup usług obcych), gdzie zawarte zostały wszelkie wydatki związane z gospodarką odpadami
komunalnymi,  tj.  usługą  transportu  i  odbioru  odpadów  komunalnych,  wydatkami  związanymi  z
obsługą RIPOK oraz wydatkami związanymi z obsługą PSZOK. Powyższe wydatki paragrafu 4300
zostały zawarte w jednej kwocie tj. 12.442.579,00 zł, bez wyodrębnienia poszczególnych wydatków.  

Przed  rozpoczęciem  procedur  przetargowych  na  odbiór  odpadów  komunalnych  uchwałą  nr
III/2/2013  Zgromadzenia  Związku  Międzygminnego  dokonana  została  zmiana  w  Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2016 polegająca na wyszczególnieniu w Wykazie Przedsięwzięć
Wieloletnich przedsięwzięcia pn.„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających
na nieruchomościach położonych na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”,
którego  celem  jest  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  na  terenach  gmin  należących  do
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego poprzez świadczenie usług w tym zakresie. Limit
zobowiązań przedsięwzięcia na dzień 26 marca 2013 r. wynosił 14.250.000,00 zł, natomiast  limity w
2013  r.  określono  w  kwocie  4.750.000  zł  i  w  roku  2014  r.  w  kwocie  9.500.000  zł.  Uchwała  ta
zawierała również upoważnienie Zarządu Związku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją
ww. przedsięwzięcia oraz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego i
z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Łączne nakłady finansowe oraz limity
w poszczególnych latach (tj. 2013-2015) ulegały zmianie.

 Reasumując,  pierwsza  uchwała  budżetowa  KZGRL  nie  zawierała  uszczegółowienia  wydatków
paragrafu  4300 z  podziałem na poszczególne  wydatki  pozostałych  usług  obcych.   Powyższe  dane
szczegółowe  w  pierwszym  roku  działalności  Związku  zostały  zawarte  w  Wieloletniej  Prognozie
Finansowej na lata 2013-2016.”

Wyjaśnienia Pani Głównej Księgowej KZGRL dotyczące danych zawartych w uchwale budżetowej na
2013 r. oraz kserokopia uchwały nr II/8/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny
Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej
KZGRL na rok 2013 i  uchwały nr III/2/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 26
marca 2013 roku – akta kontroli B.III.2.2.4

- Uchwałą Zgromadzenia  Związku  Międzygminnego  „Komunalny  Związek  Gmin  Regionu
Leszczyńskiego”  Nr  III/2/2013  z  dnia  26  marca  2013  roku  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016 na realizację
przedmiotowego zadania zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 14.250.000,00 zł, w tym: 

6



- limit w 2013 r. w kwocie 4.250.000,00 zł,
- limit w 2014 r. w kwocie 9.500.000,00 zł,

- Uchwałą Zgromadzenia  Związku  Międzygminnego  „Komunalny  Związek  Gmin  Regionu
Leszczyńskiego”  Nr VI/1/2013 z  dnia  20  grudnia  2013 roku w sprawie  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016 wydatki na
realizację  przedmiotowego  zadania  umniejszono  o  ogólną  kwotę  943.000,00  zł,  tj.  do  kwoty
13.307.000,00 zł, w tym: 
- limit w 2013 r. w kwocie 4.750.000,00 zł,
- limit w 2014 r. w kwocie 8.557.000,00 zł,

- Uchwałą Zgromadzenia  Związku  Międzygminnego  „Komunalny  Związek  Gmin  Regionu
Leszczyńskiego” Nr VII/6/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie Wieloletniej  Prognozy
Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2014-2017 wydatki na
realizację  przedmiotowego  zadania  zwiększono  o  ogólną  kwotę  1.706.519,00  zł,  tj.  do  kwoty
15.013.519,00 zł, w tym: 
- limit w 2014 r. w kwocie 10.370.000,00 zł,
- limit w 2015 r. w kwocie 950.000,00 zł,

- Uchwałą Zgromadzenia  Związku  Międzygminnego  „Komunalny  Związek  Gmin  Regionu
Leszczyńskiego” Nr XIII/5/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2015-2018 wydatki na
realizację  przedmiotowego  zadania  zmniejszono  o  ogólną  kwotę  1.764.484,00  zł,  tj.  do  kwoty
13.249.035,00 zł, w tym: limit w 2015 r. w kwocie 800.000,00 zł,

SIWZ
Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  została  zatwierdzona  w  dniu  16.04.2013r.  przez
Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – Pana
Eugeniusza Karpińskiego. 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami została udostępniona na stronie
internetowej od dnia 18.04.2013r., natomiast w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie
zostało udostępnione od dnia 18.04.2013r. 

Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (Dz. U.  
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm., a od dnia 9 sierpnia 2013 roku Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).:
„Zamawiający może udostępnić specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej
od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  do upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art.
42 ust. 1.”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierała elementy określone przepisem art. 36 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

Do SIWZ zostały dołączone:
Załącznik nr 1 do SWIZ – formularz „OFERTA”; 
Załącznik nr 2 do SWIZ – formularz „OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU” 
Załącznik nr 3 do SWIZ – formularz „OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLU

CZENIA Z POSTEPOWANIA”; 
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Załącznik nr 4 do SWIZ – formularz „WYKAZ USŁUG”; 
Załącznik nr 5 do SWIZ – formularz „WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I

URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH”; 
Załącznik nr 6 do SWIZ – wzór umowy; 
Załącznik nr 7 do SWIZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 

Kserokopia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – akta kontroli B.III.2.2.5

Wyjaśnienia treści specyfikacji.
W przedmiotowym postępowaniu oferenci składali zapytań do treści specyfikacji w dniach:
23.04.2013r., 24.04.2013r., 26.04.2013r. oraz w dniu 15.05.2013r.
Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający – Komunalny Związek Gmin Regionu
Leszczyńskiego  udzielił  odpowiedzi  na  zadane  pytania,  które  opublikowane  zostały  na  stronie
internetowej BIP w dniach: 9.05.2013r. oraz 20.09.2013r.

Termin realizacji zamówienia:
W  ogłoszeniu  o  zamówieniu  wywieszonym  na  tablicy  ogłoszeń,  zamieszczonym  na  stronach
internetowych Urzędu, zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym UE oraz w SIWZ wskazano termin
wykonania do dnia 31.12.2014r. 
Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena oferty – 100 punktów.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do

dnia podpisania umowy,  w wysokości 5 % maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu
realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 3 załącznika nr 6 do SIWZ. 

2. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  będzie  służyło  pokryciu  roszczeń  z  tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: 
a) Pieniądzu, 
b) Poręczeniach bankowych lub doręczeniowych spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej

(z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), 
c) Gwarancjach bankowych, 
d) Gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 lit. b) ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 roku – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
4. Jeżeli Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający

przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 
5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający

zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi  z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

6. Zabezpieczanie może być wniesione w jednej lub kilku formach. 
7. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji

ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 
a) Zobowiązanie  gwaranta  (banku,  zakładu  ubezpieczeń)  do  zapłaty  w  wysokości  określonej  

w  gwarancji  kwoty,  nieodpłatnie  i  bezwarunkowo,  na  pierwsze  żądanie  Zamawiającego
zawierające  oświadczeni,  że  zaistniały  okoliczności  związane  z  niewykonaniem  lub
nienależytym wykonaniem umowy, 

b) Terminie obowiązywania gwarancji, 
c) Miejsce i termin zwrotu gwarancji. 
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8. Zamawiający  może,  na  wniosek  Wykonawcy  wyrazić  zgodę  na  zmianę  formy  wniesionego
zabezpieczenia  pod  warunkiem  zachowania  ciągłości  zabezpieczenia  i  nie  zmniejszenia  jego
wysokości.

W  przedłożonej  kontrolującej  dokumentacji  brak  pisemnego  potwierdzenia,  że  zabezpieczenie
należytego wykonania umowy zostało wniesione.

Wykonawcy wnosili zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
a) dla I części: KONSORCJUM FIRM Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Saperska 23, 64-

100 Leszno Firma Usługowo – Handlowa Dominik Zając Błotnica, ul. Szkolna 46, 64-234 Przemęt
– w formie Gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu Nr GKo/5157/2013/081-
00-00-35 z dnia 21.06.2013 roku; PZU S.A. Odział Regionalny w Poznaniu, kwota: 323.963,55 zł,

b) dla II części: Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Saperska 23, 64-100 Leszno – w formie
Gwarancji  ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu Nr GKo/5156/2013/081-00-00-35  
z dnia 21.06.2013 roku; PZU S.A. Odział Regionalny w Poznaniu, kwota: 100.609,40 zł,

c) dla III części:  REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. Oddział  Kościan,  ul.  Łąkowa 5, 64-000
Kościan  –  w  formie  Gwarancji  ubezpieczeniowej  należytego  wykonania  kontraktu  Nr  70/13-
129/2011/BY z dnia 18.06.2013 roku; TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą  
w Warszawie, kwota 55.028,97 zł,

d) dla IV części: Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Saperska 23, 64-100 Leszno – w formie
Gwarancji  ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu Nr GKo/5158/2013/081-00-00-35  
z dnia 21.06.2013 roku; PZU S.A. Odział Regionalny w Poznaniu, kwota: 32.535,86 zł,

e) dla  V  części:  Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe  „TRANS-KOM”  Barbara  Rajewska,
Bogusławki 8b,  63-800 Gostyń  –  gotówką (do wadium w wysokości  60.000,00 zł  dopłacono  
w dniu 21.06.2013 roku kwotę 38.412,73 zł) łączna kwota 98.412,73 zł.

Wadium 
1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium.
2. Wysokość wadium wynosi: 

− na część I 180.000,00 złotych (słownie złotych: sto osiemdziesiąt tysięcy); 
− na część II 60.000,00 złotych (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy); 
− na część III 30.000,00 złotych (słownie złotych: trzydzieści tysięcy); 
− na część IV 20.000,00 złotych (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy); 
− na część V 60.000,00 złotych (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy). 

3. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 27.05.2013r., do
godziny 10:00 w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A.

nr:  65 1020 3088 0000 8802 0078 2805 z podaniem tytułu:  „Wadium – Przetarg na odbiór
odpadów komunalnych – część I, II, III, IV, V*” (* niepotrzebne proszę skreślić)

b) poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo kredytowej,  
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 lit. b) ust. 5 pkt 2 ustawy 

z  dnia 9 listopada 2000 roku – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. 2007r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do
oferty.  Uwaga: W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń, oryginału
dokumentu  wadialnego  nie  należy  trwale  łączyć  z  dokumentami  oferty.  Wadium,  o  którym
mowa  w  rozdziale  IX  pkt  3  lit.  a)  zostanie  uznane  za  wpłacone  w  terminie,  jedynie  pod
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warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania
ofert. 

4. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, lub
poręczenia winny posiadać ważność od dnia składania ofert.

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wykonawca, który nie wniesie wadium w formie lub formach, o których mowa w pkt. 3 zostanie

wykluczony z postępowania.

Wykonawcy przystępujący do przetargu wnosili wadium:
- Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.,  ul.  Saperska 23, 64-100 Leszno wraz z PUH Dominik

Zając
w dniu  23.05.2013r.,  tytułem:  wadium – przetarg  na  odbiór  odpadów komunalnych  –  część  I,
kwota: 180.000,00 zł. Wadium zwrócono przelewem w dniu 25.06.2013 roku,

- EKO-SKÓREX GIZAŁKI Sp. z o.o., ul. Piotrowice-Malinowa 24G, 62-400 Słupca,
w dniu 24.05.2013r., tytułem: wadium – przetarg na odbiór odpadów komunalnych – część II (2),
kwota: 60.000,00 zł. Wadium zwrócono przelewem w dniu 13.06.2013 roku,

- Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Saperska 23, 64-100 Leszno,
w dniu 23.05.2013r.,  tytułem:  wadium – przetarg  na odbiór odpadów komunalnych  – część II,
kwota: 60.000,00 zł, Wadium zwrócono przelewem w dniu 25.06.2013roku,

- Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Saperska 23, 64-100 Leszno,
w dniu 23.05.2013r.,  tytułem:  wadium – przetarg na odbiór odpadów komunalnych – część III,
kwota: 30.000,00 zł. Wadium zwrócono przelewem w dniu 13.06.2016 roku,

- Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Saperska 23, 64-100 Leszno,
w dniu 23.05.2013r., tytułem: wadium – przetarg na odbiór odpadów komunalnych – część IV,
kwota: 20.000,00 zł, Wadium zwrócono przelewem w dniu 25.06.2013 roku,

- Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Nad Kanią 107, 63-800 Gostyń,
w dniu 24.05.2013r., tytułem: wadium – przetarg na odbiór odpadów komunalnych – część IV,
kwota: 20.000,00 zł. Wadium zwrócono przelewem w dniu 13.06.2013 roku,

- Rajewska Barbara Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS-KOM, Bogusławki 8B, 63-800
Gostyń,
w dniu 24.05.2013r., tytułem: wadium – przetarg na odbiór odpadów komunalnych – część IV i V,
kwota: 80.000,00 zł. Wadium dla części IV w kwocie 20.000,00 zł zwrócono przelewem w dniu
13.06.2013 roku,

- Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Nad Kanią 107, 63-800 Gostyń,
w dniu 23.05.2013r.,  tytułem:  wadium – przetarg na odbiór odpadów komunalnych – część V,
kwota: 60.000,00 zł. Wadium zwrócono przelewem w dniu 13.06.2013 roku,

- EKO-SKÓREX GIZAŁKI Sp. z o.o., ul. Piotrowice-Malinowa 24G, 62-400 Słupca,
w dniu 24.05.2013r., tytułem: wadium – przetarg na odbiór odpadów komunalnych – część V (5),
kwota: 60.000,00 zł. Wadium zwrócono przelewem w dniu 13.06.2013 roku,

- REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. Oddział Kościan, ul. Łąkowa 5, 64-000 Kościan,
W formie gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium z dnia 23.05.2013r., – część III i V, kwota:
90.000,00 zł. Wadium dla części V – gwarancję ubezpieczeniową zapłaty wadium zwrócono w dniu
13.06.2013 roku,

- Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Saperska 23, 64-100 Leszno,
w dniu 23.05.2013r.,  tytułem:  wadium – przetarg na odbiór odpadów komunalnych – część V,
kwota: 60.000,00 zł. Wadium zwrócono przelewem w dniu 13.06.2013 roku,

- Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o., ul. Łódzka 19, 62-800 Kalisz
W formie gwarancji bankowych: z dnia 24.05.2013r., Nr S/16/03/2013/1245/K/LG/7 oraz z dnia
24.05.2013r., Nr S/16/03/2013/1245/K/LG/10 wniesionych w dniu 27 maja 2013 roku – część II i
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V, kwota: 120.000,00 zł.  Wadium w formie gwarancji bakowych zwrócono w dniu 13.06.2013
roku.

Termin związania ofertą:
60 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert). 
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty  wraz  z  dokumentami,  o  których  mowa  w  rozdziale  VI  niniejszej  SIWZ  należy  składać  
w siedzibie Zamawiającego, pod adresem: 
Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego ul. 17 stycznia 90, 64 – 100 Leszno (sekretariat),
w terminie do dnia 27.05.2013 roku do godz. 10:00. 

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte jawnie w siedzibie Zamawiającego pod adresem: 
Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego ul. 17 stycznia 90, 64 – 100 Leszno, Gabinet
Przewodniczącego Związku, w dniu 27.05.2013r. o godz. 10:30.

Otwarcie ofert. 
Otwarcie  ofert  odbyło  się  w  dniu  w  dniu  27  maja  2013  roku,  o  godzinie  10.30  w  siedzibie
Zamawiającego (Gabinet Przewodniczącego Związku). 
Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  podał,  że  kwota  jaką  zamierza  przeznaczyć  
w każdym z sektorów na odbiór 1 Mg zmieszanych i zebranych selektywnie odpadów komunalnych
wynosi: 137,27 zł brutto.  
Stosownie  do  postanowień  art.  17  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oświadczenie o braku okoliczności wyłączających  
z prowadzenia czynności związanych z udzieleniem zamówienia publicznego  złożyli:

 Pan Eugeniusz Karpiński – Przewodniczący Zarządu Związku KZGRL w dniu 27.05.2013r.
jako Kierownik zamawiającego,
 Pan Robert Lewusz – w dniu 27.05.2013r. jako Pracownik Zamawiającego, któremu kierownik
zamawiającego  powierzył  wykonanie  zastrzeżonych  dla  siebie  czynności  oraz  jako  Członek
komisji Przetargowej,
 Pani  Marzena Ratajczak,  Pan Maciej  Dubiel  oraz  Pan Krzysztof  Kurpisz jako Członkowie
komisji przetargowej w dniu 27.05.2013r.

Oświadczenia zostały złożone na druku ZP-1 określonym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
z  dnia  26  października  2010  r.  w  sprawie  protokołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego (Dz. U. z 2010 Nr 223 poz. 1458).

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu złożono 7 ofert: 
Oferta Nr 1 – EKO-SKÓRTEX GIZAŁKI Sp. z o.o.

ul. Malinowa 24g, Piotrowice 62-400 Słupca
Cena oferowana dla II części: 470,23 zł, Cena oferowana dla V części: 374,39 zł.
Wpływ do KZGRL w dniu 27.05.2013r. godz. 9:41.

Oferta Nr 2 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANS-KOM” Barbara Rajewska,
Bogusławki 8b, 63-800 Gostyń
Cena oferowana dla IV części: 124,20 zł, Cena oferowana dla V części: 114,48 zł.
Wpływ do KZGRL w dniu 27.05.2013r. godz. 9:43.

Oferta Nr 3 – REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. Oddział Kościan,
ul. Łąkowa 5, 64-000 Kościan
Cena oferowana dla III części: 127,44 zł, Cena oferowana dla V części: 132,84 zł.
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Wpływ do KZGRL w dniu 27.05.2013r. godz. 9:44.

Oferta Nr 4 – KONSORCJUM FIRM
Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Gostyniu
ul. Nad Kanią 107, 63-800 Gostyń
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.
ul. Parkowa 6, 63-100 Śrem
Cena oferowana dla IV części: 135,00 zł, Cena oferowana dla V części: 120,00 zł.
Wpływ do KZGRL w dniu 27.05.2013r. godz. 9:45.

Oferta Nr 5 – Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o.
ul. Łódzka 19, 62-800 Kalisz
Cena oferowana dla II części: 227,46 zł, Cena oferowana dla V części: 230,36 zł.
Wpływ do KZGRL w dniu 27.05.2013r. godz. 9:46.

Oferta Nr 6 – KONSORCJUM FIRM
Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Saperska 23, 64-100 Leszno
Firma Usługowo – Handlowa Dominik Zając
Błotnica, ul. Szkolna 46, 64-234 Przemęt
Cena oferowana dla I części: 132,84 zł.
Wpływ do KZGRL w dniu 27.05.2013r. godz. 9:49.

Oferta Nr 7 – Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Saperska 23, 64-100 Leszno
Cena oferowana dla II części: 117,72 zł, Cena oferowana dla III części: 128,52 zł,
Cena oferowana dla IV części: 122,04 zł, Cena oferowana dla V części: 139,32 zł.
Wpływ do KZGRL w dniu 27.05.2013r. godz. 9:49.

Kserokopia złożonych formularzy ofertowych (załącznik nr 1) – akta kontroli B.III.2.2.6

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.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
a) aktualne zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 roku – o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) w związku z art. 233
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku – o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21), w zakresie: 15 01
01 opakowania  z  papieru  i  tektury,  15  01  02 opakowania  z  tworzyw  sztucznych,  15  01  04
opakowania  z  metali,  15  01  05 opakowania  wielomateriałowe,  15  01  06 zmieszane  odpady
opakowaniowe, 15 01 07 opakowania ze szkła, 20 01 01 makulatura, 20 01 02 szkło, 20 01 35*
zużyte  urządzenia  elektryczne  i  elektroniczne  inne  niż  wymienione  w 20 01 21 i  20 01 23
zawierające niebezpieczne składniki, 20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35, 20 01 39 tworzywa sztuczne, 20 01 40 metale,
20  02  01  odpady  ulegające  biodegradacji,  20  03  01  niesegregowane  (zmieszane)  odpady
komunalne, 20 03 07 odpady wielkogabarytowe, 20 03 99 odpady komunalne niewymienione w
innych kategoriach,

b) wpis  do  rejestru  działalności  regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od
właścicieli  nieruchomości  prowadzonego  przez  Komunalny  Związek  Gmin  Regionu
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Leszczyńskiego obejmujący teren całego Związku lub wszystkie gminy sektora na który zostanie
złożona oferta.

2. posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
− Zamawiający uzna warunek za spełniony dla I części jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał  

(a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie  w okresie
ostatnich  trzech  lat  przed  upływem terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  jest
krótszy – w tym okresie, minimum: jedną lub więcej usług odbioru odpadów komunalnych na
rzecz właściciela/li nieruchomości, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, które
łącznie swym zakresem obejmowały odbiór odpadów komunalnych zmieszanych o masie nie
mniejszej niż 10 000 Mg. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie wykonanie zamówienia na
rzecz jednego podmiotu/Zamawiającego w ramach jednego kontraktu/umowy/zlecenia.

− Zamawiający uzna warunek za spełniony dla II części jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał  
(a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie  w okresie
ostatnich  trzech  lat  przed  upływem terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  jest
krótszy – w tym okresie, minimum: jedną lub więcej usług odbioru odpadów komunalnych na
rzecz właściciela/li nieruchomości, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, które
łącznie swym zakresem obejmowały odbiór odpadów komunalnych zmieszanych o masie nie
mniejszej 3 500 Mg. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie wykonanie zamówienia na rzecz
jednego podmiotu/Zamawiającego w ramach jednego kontraktu/umowy/zlecenia.

− Zamawiający uzna warunek za spełniony dla III części jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał 
(a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie  w okresie
ostatnich  trzech  lat  przed  upływem terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  jest
krótszy – w tym okresie, minimum: jedną lub więcej usług odbioru odpadów komunalnych na
rzecz właściciela/li nieruchomości, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, które
łącznie swym zakresem obejmowały odbiór odpadów komunalnych zmieszanych o masie nie
mniejszej niż 1 500 Mg. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie wykonanie zamówienia na
rzecz jednego podmiotu/Zamawiającego w ramach jednego kontraktu/umowy/zlecenia.

− Zamawiający uzna warunek za spełniony dla IV części jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał 
(a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie  w okresie
ostatnich  trzech  lat  przed  upływem terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  jest
krótszy – w tym okresie, minimum: jedną lub więcej usług odbioru odpadów komunalnych na
rzecz właściciela/li nieruchomości, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, które
łącznie swym zakresem obejmowały odbiór odpadów komunalnych zmieszanych o masie nie
mniejszej niż 1 000 Mg. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie wykonanie zamówienia na
rzecz jednego podmiotu/Zamawiającego w ramach jednego kontraktu/umowy/zlecenia.

− Zamawiający uzna warunek za spełniony dla V części jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał  
(a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie  w okresie
ostatnich  trzech  lat  przed  upływem terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  jest
krótszy – w tym okresie, minimum: jedną lub więcej usług odbioru odpadów komunalnych na
rzecz właściciela/li nieruchomości, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, które
łącznie swym zakresem obejmowały odbiór odpadów komunalnych zmieszanych o masie nie
mniejszej niż 3 500 Mg. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie wykonanie zamówienia na
rzecz jednego podmiotu/Zamawiającego w ramach jednego kontraktu/umowy/zlecenia.

3. dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania
zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
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Zamawiający uzna warunek za spełniony dla I części jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie  dysponował  wyposażeniem  umożliwiającym  odbieranie  odpadów  komunalnych  od
właścicieli nieruchomości w ilości co najmniej:
a) 4  pojazdów  specjalistycznych  o  masie  powyżej  3,5  tony  przystosowanych  do  odbierania

zmieszanych odpadów komunalnych,
b) 1 pojazd specjalistyczny o masie poniżej 3,5 tony przystosowany do odbierania zmieszanych

odpadów komunalnych,
c) 3 pojazdy specjalistyczne kontenerowe do obsługi kontenerów,
d) 1 pojazd specjalistyczny z HDS do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych 

w pojemnikach typu „dzwon”,
e) 1 pojazd o masie poniżej 3,5 tony do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony dla II części jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie  dysponował  wyposażeniem  umożliwiającym  odbieranie  odpadów  komunalnych  od
właścicieli nieruchomości w ilości co najmniej:
a) 3 pojazdy specjalistyczne o masie powyżej 3,5 tony przystosowane do odbierania zmieszanych

odpadów komunalnych,
b) 1 pojazd specjalistyczny o masie poniżej 3,5 tony przystosowany do odbierania zmieszanych

odpadów komunalnych,
c) 2 pojazdy specjalistyczne kontenerowe do obsługi kontenerów,
d) 1 pojazd specjalistyczne z HDS do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych  

w pojemnikach typu „dzwon”,
e) 1 pojazd o masie poniżej 3,5 tony do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.
Zamawiający uzna warunek za spełniony dla III części jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
lub  będzie  dysponował  wyposażeniem  umożliwiającym  odbieranie  odpadów  komunalnych  od
właścicieli nieruchomości w ilości co najmniej:
a) 2 pojazdy specjalistyczne o masie powyżej 3,5 tony przystosowane do odbierania zmieszanych

odpadów komunalnych,
b) 1 pojazd specjalistyczny kontenerowy do obsługi Kontenerów,
c) 1 pojazd specjalistyczny z HDS do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych 

w pojemnikach typu „dzwon”,
d) 1 pojazd do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.
Zamawiający uzna warunek za spełniony dla IV części jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
lub  będzie  dysponował  wyposażeniem  umożliwiającym  odbieranie  odpadów  komunalnych  od
właścicieli nieruchomości w ilości co najmniej:
a) 1 pojazd specjalistyczny o masie powyżej 3,5 tony przystosowany do odbierania zmieszanych

odpadów komunalnych,
b) 1 pojazd specjalistyczny o masie poniżej 3,5 tony przystosowany do odbierania zmieszanych

odpadów komunalnych,
c) 1 pojazd specjalistyczny kontenerowy do obsługi kontenerów,
d) 1 pojazd specjalistyczny z HDS do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych 

w pojemnikach typu „dzwon”,
e) 1 pojazd o masie poniżej 3,5 tony do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.
Zamawiający uzna warunek za spełniony dla V części jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie  dysponował  wyposażeniem  umożliwiającym  odbieranie  odpadów  komunalnych  od
właścicieli nieruchomości w ilości co najmniej:
a) 3 pojazdy specjalistyczne o masie powyżej 3,5 tony przystosowane do odbierania zmieszanych

odpadów komunalnych,
b) 1 pojazd specjalistyczny o masie poniżej 3,5 tony przystosowany do odbierania zmieszanych

odpadów komunalnych,
c) 2 pojazdy specjalistyczne kontenerowe do obsługi kontenerów,
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d) 1 pojazd specjalistyczne z HDS do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych  
w pojemnikach typu „dzwon”,

e) 1 pojazd o masie poniżej 3,5 tony do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.
UWAGA
W przypadku,  gdy Wykonawca składa ofertę  na tylko jedną z  części  zamówienia winien spełniać
warunek  dotyczący  dysponowania  odpowiednim  wyposażeniem  dla  wybranej  części.  Natomiast  
w  przypadku  składania  oferty  na  dwie  lub  więcej  części  warunek  dysponowania  odpowiednim
wyposażeniem należy spełnić dla każdej z części, na którą składana jest oferta. 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, 
a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  jest  ubezpieczony  od
odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 zł, (słownie: dwa miliony). 

Wykonawca  jest  zobowiązany  udokumentować,  że  nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp poprzez złożenie dokumentów i oświadczeń
wymaganych w tym względzie przez Zamawiającego w rozdziale VI SIWZ.

Wymienione wyżej warunki zostaną uznane przez Zamawiającego za spełnione, jeżeli  Wykonawca
złoży wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w rozdziale VI SIWZ, a w wypełnionych lub
przedłożonych  dokumentach  wykaże,  że  spełnił  wszystkie  wymagane  warunki.  Ocena  spełniania
poszczególnych warunków odbędzie się na zasadzie: spełnia, nie spełnia.

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej,
Zamawiający  przeliczy  tę  wartość  w  oparciu  o  średni  kurs  walut  NBP  dla  danej  waluty  z  daty
wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  (Wszczęcie  postępowania  
o zamówienie publiczne następuje w dniu uzewnętrznienia woli Zamawiającego. Za datę wszczęcia
postępowania  w  trybie  przetargowym  będzie  co  do  zasady  data  zamieszczenia  ogłoszenia  
o zamówieniu publicznym, które publikowane jest w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie
dostępnym oraz na jego stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs
NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mieli dostarczyć 
oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w poniższej tabeli:

Lp. Dokumenty  potwierdzające spełnianie warunków
udziału wykonawców w postępowaniu  określone
w SIWZ Oferta Nr 1 Oferta Nr 2 Oferta Nr 3 Oferta Nr 4 Oferta Nr 5 Oferta Nr 6 Oferta Nr 7

W  zakresie  wykazania  spełniania  przez
wykonawcę warunków,  o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych
w  art.  22  ust.  l  ustawy  PZP  –  według  wzoru
stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ.

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

2. Oświadczenie  o  posiadaniu  wpisu  do  rejestru
działalności  regulowanej  w  zakresie  odbierania
odpadów  komunalnych  od  właścicieli
nieruchomości  prowadzonego  przez  Komunalny
Związek  Gmin  Regionu  Leszczyńskiego,
obejmujący  teren  całego  Związku  lub  wszystkie
gminy sektora na który zostanie złożona oferta –
Załącznik  nr  1  do  SIWZ;  (na  potwierdzenie

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
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warunku określonego w rozdziale V pkt 1 ppkt 1
lit. b) niniejszej SIWZ;
W  przypadku  składania  oferty  wspólnej  ww.
oświadczenie  składa  pełnomocnik  w  imieniu
Wykonawców składających ofertę wspólną.

3. Oświadczenie,  o  spełnianiu  warunków
rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  11
stycznia  2013  roku  w  sprawie  szczegółowych
wymagań  w  zakresie  odbierania  odpadów
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości
(Dz.U.2013.122) – Załącznik nr 1 do SIWZ;
W  przypadku  składania  oferty  wspólnej  ww.
oświadczenie  składa  pełnomocnik  w  imieniu
Wykonawców składających ofertę wspólną.

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

4. Oświadczenie,  o  posiadaniu  wpisu  do  rejestru
podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny
i  elektroniczny,  prowadzonego  przez  Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska – Załącznik nr 1
do SIWZ; 
W  przypadku  składania  oferty  wspólnej  ww.
oświadczenie  składa  pełnomocnik  w  imieniu
Wykonawców składających ofertę wspólną.

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

5. Decyzje administracyjną – aktualne zezwolenie na
transport odpadów, wydaną na podstawie art.  28
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – o odpadach
(Dz. U. z 2010r., Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) w
związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012
roku – o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21); (na
potwierdzenie  warunku  określonego  w  rozdziale
V pkt 1 ppkt 1 lit. a) niniejszej SIWZ);
W  przypadku  składania  oferty  wspólnej  ww.
dokument  składa  ten  z  Wykonawców
składających  ofertę  wspólną,  który  w  ramach
konsorcjum będzie od powiadał za realizację prac
objętych koncesją/ zezwoleniem/ licencją.

Tak Tak Tak Tak Tak
Tak

Tak

6. Wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych  usług,  w  okresie  ostatnich  trzech  lat
przed upływem terminu  składania  ofert,  a  jeżeli
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w
tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których  usługi  zostały  wykonane,  oraz  z
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub
są  wykonywane  należycie  –  Załącznik nr  4 do
SIWZ; (na potwierdzenie warunku określonego w
rozdziale V pkt 1 ppkt 2 niniejszej SIWZ) 
W  przypadku  składania  oferty  wspólnej
Wykonawcy  składający  ofertę  wspólną  składają
jeden wspólny ww. wykaz. Dowodami, o których
mowa w rozdziale VI pkt 5 lit. f) niniejszej SIWZ
są: − poświadczenie,  z tym że w odniesieniu do
nadal  wykonywanych  usług  okresowych  lub
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie
wcześniej  niż  na  3  miesiące  przed  upływem
terminu składania ofert, − w przypadku zamówień
na usługi  – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z
uzasadnionych  przyczyn  o  obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać
poświadczenia o którym mowa powyżej. W razie
konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody,
o  których  mowa  powyżej  budzą  wątpliwości
Zamawiającego  lub gdy  z  poświadczenia  albo  z
innego dokumentu wynika, że zamówienie zostało
wykonane  lub  zostało  wykonane  nienależycie,
Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do
właściwego  podmiotu,  na  rzecz  którego  usługi
były  lub  miały  być  wykonane,  o  przedłożenie
dodatkowych  informacji  lub  dokumentów
bezpośrednio  Zamawiającemu.  Wykonawca  w
niniejszym postępowaniu, w miejsce poświadczeń,

Tak -
załączono

wykaz usług
oraz

referencje

Tak -
załączono

wykaz usług
oraz

referencje

Tak -
załączono

wykaz usług
oraz

referencje

Tak -
załączono

wykaz usług
oraz

referencje

Tak -
załączono

wykaz usług
oraz

zaświadczen
ia

Tak -
załączono

wykaz usług
oraz

referencje

Tak -
załączono

wykaz usług
oraz

referencje
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o  których  mowa  powyżej  może  przedkładać
dokumenty  (np.  referencje,  protokół  odbioru)
potwierdzające  należyte  wykonanie  usług,
określone  w  §1  ust.  1  pkt  3  rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009
roku  – w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może  żądać  Zamawiający  od  Wykonawcy  oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. z 2009r., Nr 226 poz. 1817). 

7. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń
technicznych  dostępnych  Wykonawcy  usług  w
celu wykonania zamówienia wraz z informacją o
podstawie  do  dysponowania  tymi  zasobami  –
Załącznik  nr  5  do  SIWZ;  (na  potwierdzenie
warunku określonego w rozdziale Vpkt 1 ppkt 3
niniejszej SIWZ);
 W  przypadku  składania  oferty  wspólnej
Wykonawcy  składają  jeden  wykaz  narzędzi,
którymi dysponują lub będą dysponować.

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

8. Opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku
jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że
Wykonawca  jest  ubezpieczony  od
odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie
prowadzonej  działalności  związanej  z
przedmiotem  zamówienia.  (na  potwierdzenie
warunku określonego w rozdziale V pkt 1 ppkt 4
niniejszej SIWZ);
W  przypadku  składania  oferty  wspólnej  ww.
dokument  składa  ten  z  Wykonawców
składających  ofertę  wspólną,  który  w  ramach
konsorcjum  odpowiada  za  spełnienie  tego
warunku.  Z uwagi  na  fakt,  że  opłacenie  składki
jest  warunkiem koniecznym  do  objęcia  ochroną
ubezpieczeniową,  z  przedłożonego  dokumentu
(np.  polisy)  musi  jednoznacznie  wynikać,  że
Wykonawca objęty jest na dzień składania oferty
ochroną  ubezpieczeniową.  Jeżeli  z  dokumentu
jednoznacznie  nie  wynika,  że  składka  została
opłacona  Wykonawca  winien  dołączyć  na
potwierdzenie  takiej  okoliczności  dowód
opłacenia składki. 

Tak - polisa 
PZU S.A. 
(wraz z 
aneksem) do
kwoty 
2.000.000zł 
wraz z 
potwierdzeni
ami 
opłacenia 
polisy

Tak - polisa 
PZU S.A. do
kwoty 
2.000.000zł 
wraz z 
potwierdzeni
em opłacenia
polisy

Tak - polisa 
XL 
Insurance 
Company 
Limited 
Zweignieder
lassung fur 
Osterreich 
do kwoty 
2.000.000 
EUR wraz z 
potwierdzeni
em opłacenia
polisy

Tak - polisa 
PZU S.A. do
kwoty 
2.000.000zł 
wraz z 
potwierdzeni
em opłacenia
polisy

Tak - polisa 
STU ERGO 
HESTIA 
S.A. do 
kwoty 
2.000.000zł 
wraz z 
potwierdzeni
em opłacenia
polisy

Tak - polisa 
PZU S.A. do
kwoty 
4.000.000zł 
wraz z 
potwierdzeni
em opłacenia
polisy

Tak - polisa 
PZU S.A. do
kwoty 
4.000.000zł 
wraz z 
potwierdzeni
em opłacenia
polisy

W  zakresie  potwierdzenia  niepodlegania
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
PZP należy przedłożyć:

9. Oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia
zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp –  Załącznik
nr 3 do SIWZ

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

10. 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 Pzp, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert

Tak - odpis z
KRS, stan na
dzień 
21.02.2013r.

Tak – 
wydruk 
CEIDG, stan
na dzień 
16.05.2013r.

Tak - odpis z
KRS, stan na
dzień 
03.04.2013r.

Tak - odpis z
KRS, stan na
dzień 
20.03.2013r.

Tak - odpis z
KRS, stan na
dzień 
22.04.2013r.

Tak - odpis z
KRS, stan na
dzień 
22.05.2013r.

wydruk 
CEIDG, stan
na dzień 
17.05.2013r.

Tak - odpis z
KRS, stan na
dzień 
22.05.2013r.

11. 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

Tak -  
zaświadczen
ie z dnia 
03.04.2013r.

Tak -  
zaświadczen
ie z dnia 
26.04.2013r.

Tak -  
zaświadczen
ie z dnia 
18.04.2013r.

Tak -  
zaświadczen
ie z dnia 
29.04.2013r.

Tak -  
zaświadczen
ie z dnia 
08.04.2013r.

Tak -  
zaświadczen
ie z dnia 
25.04.2013r.

zaświadczen
ie z dnia 
08.05.2013r.

Tak -  
zaświadczeni
e z dnia 
25.04.2013r.

12. Aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału
Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy
Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego
potwierdzające,  że  Wykonawca  nie  zalega  z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i
społeczne,  lub  potwierdzenie,  że  uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

Tak - 
zaświadczen
ie ZUS z 
dnia 
27.03.2013r.

Tak - 
zaświadczen
ie ZUS z 
dnia 
22.04.2013r.

Tak - 
zaświadczen
ie ZUS z 
dnia 

20.03.2013r 

Tak - 
zaświadczen
ie ZUS z 
dnia 

25.04.2013r 

Tak - 
zaświadczen
ie ZUS z 
dnia 

03.04.2013r 

Tak - 
zaświadczen
ie ZUS z 
dnia 

23.04.2013r 

zaświadczen

Tak - 
zaświadczeni
e ZUS z dnia
23.04.2013r
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rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub
wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji
właściwego  organu  –  wystawione  nie  wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert

ie ZUS z 
dnia 
07.05.2013r

13. Aktualną  informację  z  Krajowego  Rejestru
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Informacja z
Krajowego

Rejestru
Karnego z

dnia
08.05.2013 r.,
- nie figuruje
w kartotece
karnej KRK

Informacja z
Krajowego

Rejestru
Karnego z

dnia
14.05.2013 r.,
- nie figuruje
w kartotece
karnej KRK

Informacja z
Krajowego

Rejestru
Karnego z

dnia
26.11.2012 r.,
- nie figuruje
w kartotece
karnej KRK

Informacja z
Krajowego

Rejestru
Karnego z

dnia
16.05.2013 r.,
- nie figuruje
w kartotece
karnej KRK

/
Informacja z
Krajowego

Rejestru
Karnego z

dnia
30.01.2013 r.,
- nie figuruje
w kartotece
karnej KRK

Informacja z
Krajowego

Rejestru
Karnego z

dnia
08.01.2013 r.,
- nie figuruje
w kartotece
karnej KRK

Informacja z
Krajowego

Rejestru
Karnego z

dnia
06.05.2013 r.,
- nie figuruje
w kartotece
karnej KRK

/
Informacja z
Krajowego

Rejestru
Karnego z

dnia
06.05.2013 r.,
- nie figuruje
w kartotece
karnej KRK

/
Informacja z
Krajowego

Rejestru
Karnego z

dnia
19.04.2013 r.,
- nie figuruje
w kartotece
karnej KRK

Informacja z
Krajowego

Rejestru
Karnego z dnia
06.05.2013 r.,
- nie figuruje
w kartotece
karnej KRK

14. Aktualną  informację  z  Krajowego  Rejestru
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Informacja z 
Krajowego 
Rejestru 
Karnego z 
dnia 
21.02.2013 r., 
- nie figuruje 
w kartotece 
karnej KRK

Informacja z
Krajowego

Rejestru
Karnego z

dnia
14.05.2013 r.,
- nie figuruje
w kartotece
karnej KRK

Informacja z
Krajowego

Rejestru
Karnego z

dnia
26.11.2012 r.,
- nie figuruje
w kartotece
karnej KRK

Informacja z
Krajowego

Rejestru
Karnego z

dnia
16.05.2013 r.,
- nie figuruje
w kartotece
karnej KRK

/
BRAK w

stosunku do
MZO Sp. z

o.o. w
Gostyniu,

który
wymagany
dokument

złożył z datą
07.06.2013

roku czyli 11
dni po

terminie
składania

ofert.

Informacja z
Krajowego

Rejestru
Karnego z

dnia
08.01.2013 r.,
- nie figuruje
w kartotece
karnej KRK

Informacja z
Krajowego

Rejestru
Karnego z

dnia
06.05.2013 r.,
- nie figuruje
w kartotece
karnej KRK

/
Informacja z
Krajowego

Rejestru
Karnego z

dnia
06.05.2013 r.,
- nie figuruje
w kartotece
karnej KRK

/
Informacja z
Krajowego

Rejestru
Karnego z

dnia
19.04.2013 r.,
- nie figuruje
w kartotece
karnej KRK

Informacja z 
Krajowego 
Rejestru 
Karnego z dnia
06.05.2013 r., 
- nie figuruje 
w kartotece 
karnej KRK

15. Formularz ofertowy,  zgodnie z  Załącznikiem nr
1 do SIWZ Tak Tak Tak Tak

Tak
Tak Tak

Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
Dokumenty mogą być  przedstawione w formie  oryginału  lub kopii  poświadczonych  za zgodność  
z  oryginałem  przez  upełnomocnionego  przedstawiciela  Wykonawcy.  W  przypadku  wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach
których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 

18



ust  2  lit.  b)  ustawy Prawo zamówień  publicznych,  kopie  dokumentów  dotyczących  odpowiednio
wykonawcy  lub  tych  podmiotów  są  poświadczane  za  zgodność  z  oryginałem odpowiednio  przez
wykonawcę lub te podmioty. 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli  wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy
nie  złożyli  pełnomocnictw,  albo  którzy  złożyli  wymagane  przez  Zamawiającego  oświadczenia  
i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwo,  do  ich  złożenia  w  wyznaczonym  terminie,  chyba  że  mimo  ich  złożenia  oferta
wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie  postępowania.  Złożone  na
wezwanie  zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty  powinny  potwierdzać  spełnianie  przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 
spełnianie  przez  oferowane  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlane  wymagań  określonych  przez
Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert. 

Uzupełnione dokumenty i oświadczenie muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty i oświadczenia przesłane faksem muszą zostać
dostarczone również w formie pisemnej przed upływem 
terminu wyznaczonego przez zamawiającego. *UWAGA – w przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden
ze wspólników spółki cywilnej do oferty należy załączyć pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych
wspólników do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.

Uzupełnienie dokumentów przez Oferentów oraz poprawa oczywistych omyłek pisarskich.
1. W dniu 05.06.2013r. Zamawiający wezwał Oferenta nr 1 do uzupełnienia oferty o:

- wykaz usług potwierdzających spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia dla II i V części
(załącznik  nr  4  do  SWIZ)  wraz  z  dowodami  (np.  oświadczenie)/dokumentami  (np.
referencjami) potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

- pisemne zobowiązanie podmiotu ESA Trucka Polska Sp. z o.o.,  oraz pisemne ESA Trucks
Polska  Sp.  z  o.o.,  oraz  pisemne  zobowiązanie  podmiotu  GEESINK  POLSKA  Sp.  z  o.o.
Wymienione zobowiązania winny być złożone w oryginale.

Wymagany dokument należało przekazać KZGRL do dnia 11.06.2013r. Oferent przekazał część
dokumentów w dniu 10.06.2013r. Oferent nie złożył wymaganego załącznika nr 4 do SWIZ wraz
z dowodami/dokumentami  potwierdzającymi,  że usługi  zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.

2. W dniu 05.06.2013r. Zamawiający wezwał Oferenta nr 2 do uzupełnienia dokumentów: 
- oświadczenia, że firma Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANS – KOM” Barbara

Rajewska  należy  lub  też  nie  należy  do  grupy  kapitałowej  w  rozumieniu  art.  26  ust  2  lit.
d)ustawy Prawo zamówień publicznych. W sytuacji, gdy firma  „TRANS – KOM” należy do
grupy kapitałowej,  obowiązana  jest  złożyć  listę  podmiotów należących  do tej  samej  grupy
kapitałowej,

- dokumentu wskazującego podstawę do dysponowania pojazdami podmiotu trzeciego, z których
korzysta Pani dla IV i V części w szczególności złożone w oryginale oświadczenie podmiotu
trzeciego o udostępnienie tych pojazdów,
Wymagany  dokument  należało  przekazać  KZGRL do  dnia  11.06.2013r.  Oferent  przekazał
wymagane dokumenty w dniu 10.06.2013r.,

3. W dniu 05.06.2013r. Zamawiający wezwał Oferenta nr 3 do uzupełnienia dokumentów:
- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt

4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
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- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy Pzp, wystawiona nie  wcześniej  niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.

Ponadto  Zamawiający  w  załączonym  do  oferty  wykazie  pojazdów  –  część  V  zamówienia
(załącznik  nr  5  do  SWIZ)  stwierdził  brak  informacji  na  temat  podstawy  do  dysponowania
zadeklarowanymi  pojazdami.  W związku z  powyższym  Zamawiający  wzywa  do uzupełnienia
oferty poprzez złożenie  wyjaśnienia  w celu wskazania podstawy do dysponowania pojazdami,
bądź złożenia pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego o udostępnienie tych pojazdów. 
Wymagany  dokument  należało  przekazać  KZGRL  do  dnia  11.06.2013r.  Oferent  przesłał
wymagane dokumenty w dniu 10.06.2013r.

4. W dniu  05.06.2013r.  Zamawiający  wezwał  Oferenta  nr  4  do  złożenia  wyjaśnień/uzupełnienia
dokumentów:
- czy  w  przedmiotowym  postępowaniu  przetargowym  ofertę  na  realizację  części  IV  i  V

zamówienia  MZO  Sp.  z  o.o.  w  Gostyniu  składała  jako  podmiot  wykonujący  zadanie
samodzielnie czy wraz z konsorcjantem Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Śremie.
Ponadto  Zamawiający  wezwał  o  wskazanie  czy  przedmiotowe  zadanie  dla  IV  i  V  części
Wykonawca wykona sam czy przy udziale podwykonawców.

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy Pzp (MZO Sp. z o.o. w Gostyniu), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,

- oryginałów  dokumentów  złożonych  w  nieprawidłowej  formie  tj.  kopii  potwierdzonej  za
zgodność z oryginałem: pełnomocnictwa z dnia 21 maja 2013r., pełnomocnictwa wykonawców
występujących  wspólnie  z  dnia  21  maja  2013r.,  oświadczenia  o  spełnianiu  warunków  
w postępowaniu, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy, wykazu usług,
wykazu  narzędzi,  wyposażenia  zakładów  i  urządzeń  technicznych  wykonawcy  usług,
informacji o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej,

Wymagany  dokument  należało  przekazać  KZGRL  do  dnia  11.06.2013r.  Oferent  przekazał
wymagane dokumenty w dniu 10.06.2013r. (dostarczył osobiście), nie złożył jednak wszystkich
wymaganych przez KZGRL wyjaśnień. 

5. W dniu 05.06.2013r. Zamawiający wezwał Oferenta nr 6 do uzupełnienia dokumentów: 
- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy Pzp (załącznik nr

3  do  SWIZ)  podpisane  przez  Pana Dominika  Z.  Wymagany dokument  należało  przekazać
KZGRL do dnia 11.06.2013r. Oferent przekazał wymagany dokument w dniu 07.06.2013r.

6. W dniu 05.06.2013r. Zamawiający wezwał Oferenta nr 7 do uzupełnienia dokumentów: 
- decyzji z dnia 12 lipca 2011 roku  nr GK.6233.8.2011 podpisaną i poświadczoną za zgodność 

z oryginałem przez prezesa Wiesława W. Wymagany dokument należało przekazać KZGRL do
dnia 11.06.2013r. Oferent przekazał wymagany dokument w dniu 07.06.2013r.

Zamawiający nie dokonywał poprawy oczywistych omyłek pisarskich.

Protokół postępowania. 
Protokół  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  został  spisany na  druku ZP-PN „protokół

postępowania  w  trybie  przetargu  nieograniczonego”,  tj.  na  druku  określonym  Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010r. Nr 223, poz. 1458). Protokół postępowania o udzielenie
zamówienia sporządził Pan Maciej D., a zatwierdził w dniu 24.06.2013r. Pan Przewodniczący Zarządu
Związku KZGRL. Z protokołu o zamówienie publiczne wynika, iż: 
- do upływu terminu składania ofert złożono 7 ofert,
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- Zamawiający  zastosował  art.  26  ust.  3   ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień
publicznych tj. wzywał oferentów do uzupełnienia dokumentów, 

- Zamawiający  nie  zastosował  art.  87  ust  2  tj.  ustawy,  tj.  nie  dokonywał  poprawy oczywistych
omyłek pisarskich, 

- Z  postępowania  wykluczono  jednego  wykonawcę,  tj.  Oferenta  nr  4.  Uzasadnienie:  Pomimo
wezwania do uzupełnienia oferty pismem z dnia 05 czerwca 2013 roku sygn. KZGRL.271.03.2013
nie  został  (...)  dostarczony  prawidłowy  dokument,  o  którym  mowa  w  rozdziale  VI  pkt  8  lit.
f)specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W postępowaniu odrzucono jedną ofertę tj. Oferenta nr 4, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy
Prawo  zamówień  publicznych  –  oferta  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlega odrzuceniu.

- W pkt 13 ust. 3 protokołu wskazano, iż jako najkorzystniejsze wybrano:
a) dla I części: KONSORCJUM FIRM Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Saperska 23,

64-100 Leszno Firma Usługowo – Handlowa Dominik Zając Błotnica, ul. Szkolna 46, 64-234
Przemęt, którego oferta spełniała wszystkie warunki określone w SWIZ oraz zawierała cenę
będącą w dyspozycji Zamawiającego na realizację niniejszego zmówienia, 

b) dla II i IV części: Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Saperska 23, 64-100 Leszno,
którego oferta spełniała wszystkie warunki określone w SWIZ oraz zawierała cenę będącą  
w dyspozycji Zamawiającego na realizację niniejszego zmówienia,

c) dla III części: REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. Oddział Kościan, ul. Łąkowa 5, 64-000
Kościan, którego oferta spełniała wszystkie warunki określone w SWIZ oraz zawierała cenę
będącą w dyspozycji Zamawiającego na realizację niniejszego zmówienia,

d) dla  V  części:  Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe  „TRANS-KOM”  Barbara  Rajewska,
Bogusławki 8b, 63-800 Gostyń, którego oferta spełniała wszystkie warunki określone w SWIZ
oraz zawierała cenę będącą w dyspozycji Zamawiającego na realizację niniejszego zmówienia.

Kserokopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia – akta kontroli B.III.2.2.7 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: 
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający w dniu 12.06.2013r. zawiadomił (faksem lub

e-mailem oraz listownie) wykonawców którzy złożyli ofertę, o wyborze najkorzystniejszych ofert dla
poszczególnych części zadania. 

Uzasadnienie poszczególnych wyborów: oferta spełniała wszystkie warunki określone w SWIZ
oraz  zawierała  cenę  będącą  w  dyspozycji  Zamawiającego  na  realizację  niniejszego  zmówienia.  
W  zawiadomieniu  poinformowano  o  oferentach  wykluczonych  z  postępowania  oraz  ofertach
odrzuconych oraz o złożonych ofertach i oferowanych cenach. Zamawiający poinformował, że umowy
na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego zawarte  zostaną w terminie nie krótszym niż
10 dni od dnia przesłania  pisma o wyborze  Wykonawców. Zawiadomienie przekazano oferentom:
faksem lub e-mailem oraz pocztą w dniu 12.06.2013r.  
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp:
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w 
terminie:
1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 
dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest równa 
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - 
jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
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Zamawiający zamieścił zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu w BIP w dniu 12.06.2013r.
oraz  w  miejscu  publicznie  dostępnym  w  siedzibie  Komunalnego  Związku  Gmin  Regionu
Leszczyńskiego w Lesznie od dnia 12.06.2013r. do dnia 28.06.2013r.

Kserokopia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – akta kontroli B.III.2.2.8

Umowy
Sektor I 

W  dniu  24.06.2013r.  zawarto  umowę  Nr  KZGRL.272.03-I.2013,  pomiędzy  Komunalnym
Związkiem  Gmin  Regionu  Leszczyńskiego  z  siedzibą  w  Lesznie  reprezentowanym  przez  Pana
Eugeniusz  Karpińskiego  Przewodniczącego  Związku  oraz  Pana  Jana  Wojciechowskiego  Zastępcę
Przewodniczącego  Związku  przy  kontrasygnacie  Głównej  Księgowej  KZGRL,  zwanym
Zamawiającym a KONSORCJUM, które tworzą: LIDER: Miejskim Zakładem Oczyszczania Sp. z o.o.
w  Lesznie,  64-100  Leszno,  ul.  Saperska  23,  reprezentowanym  przez  Pana  Wiesława  Wojdyłę  –
Prezesa Zarządu i KONSORCJANT: Pan Dominik Zając, prowadzący działalność pod nazwą Firma
Usługowo – Handlowa Dominik Zając, 64-234 Przemęt, Błotnica ul. Szkolna, zwane Wykonawcą. 
W umowie określono między innymi:
1. przedmiot umowy (§ 1 umowy),
2. przewidywalną, podstawową, łączną masę odpadów w ramach zamówienia, która będzie odbierana

przez wykonawcę w okresie obowiązywania umowy zgodnie ze SIWZ: 48 755 Mg zmieszanych  
i zebranych selektywnie odpadów komunalnych,

3. termin realizacji usługi od dnia 01.07.2013 roku do dnia 31.12.2014 roku,
4. harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu poszczególnych gmin stanowi załącznik do

umowy
5. wynagrodzenie przysługujące wykonawcy:

Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości: 
-  132,84 zł brutto (słownie złotych: sto trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt cztery grosze) za

odbiór 1 Mg zmieszanych i zebranych selektywnie odpadów komunalnych odebranych od
właścicieli nieruchomości.

- Cena  jednostkowa za  odbiór  1  Mg odpadów objętych  niniejszą  umową,  zaoferowana  przez
wykonawcę  w  ofercie  przetargowej  jest  ceną  ostateczną,  uwzględniającą  wszystkie  koszty
wynikające  z  treści  niniejszej  umowy oraz  będzie  obowiązywała  przez  cały  okres  realizacji
umowy i nie będą podlegała żadnym zmianom.

- Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie może
przekroczyć  kwoty  6.476.614,20  zł  brutto  (słownie  złotych:  sześć  milionów  czterysta
siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czternaście złotych dwadzieścia groszy)*. *UWAGA:
Maksymalne  wynagrodzenie  stanowi iloczyn  ceny jednostkowej  podanej  przez  Wykonawcę  
w ofercie, oraz ilość odpadów dla danego sektora (części zamówienia) określonej w tabeli nr 5
załącznika nr 7 do SIWZ. 

- Rozliczenie  za wykonanie  usług  objętych  przedmiotową umową następować będzie  w cyklu
miesięcznym na podstawie łącznej masy odebranych odpadów potwierdzonej (karta przekazania
odpadów  wraz  z  kwitami  wagowymi)  przez  RIPOK  oraz  składanych  przez  Wykonawcę
miesięcznych raportach (o których mowa w SIWZ) przekazanych Zmawiającemu. 

- Wykonawca  doręcza  Zamawiającemu  fakturę  VAT za  usługi  świadczone  w  danym  okresie
rozliczeniowym wraz z raportami, o których mowa w SIWZ. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne
będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w FV w terminie do 30 dni od
daty doręczenia faktury zamawiającemu, z zastrzeżeniem pkt 8. 
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- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem
nieważności,  dokonać  przelewu  jakichkolwiek  wierzytelności  wobec  Zamawiającego
wynikających z niniejszej umowy. 

- Wypłata jakichkolwiek zaliczek na poczet wynagrodzenia jest wykluczona. 
- W  przypadku  gdy  zamówienie  realizowane  jest  przy  udziale  Podwykonawców  w  zakresie

dotyczącym ----------------------, zgodnie z treścią oferty Wykonawcy rozliczenie za zrealizowany
przedmiot umowy nastąpi wg niżej określonej zasady: 
−  wystawienie  faktury  za  zakres  realizowany  przy  udziale  Podwykonawców  winien  być
poprzedzony złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia o uregulowaniu przez niego należności
na rzecz Podwykonawcy oraz oświadczenia podwykonawcy w którym potwierdza uregulowanie
należnego mu wynagrodzenia. Zapłata niniejszej faktury nastąpi w terminie do 30 dni od daty jej
doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, 

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. W § 8 umowy przewidziano kary umowne i ich wysokość oraz okoliczności w jakich Wykonawca

zapłaci na rzecz Zamawiającego.
7. Możliwość zmian umowy:

Na podstawie  i  w granicach art.  144 ust.1  Ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający
dopuszcza  możliwość  zmiany  zawartej  umowy o  zamówienie  w  stosunku  do  treści  oferty,  na
podstawie,  której  dokonano wyboru Wykonawcy.  Zmiana postanowień niniejszej umowy,  może
nastąpić  w  przypadku  wystąpienia,  co  najmniej  jednej  z  okoliczności  wymienionych  poniżej,  
z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia: 
a) zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu

Umowy, 
b) wystąpienia  okoliczności  uzasadniających  dokonanie  zmian  w  zakresie  sposobu  wykonania

przedmiotu zamówienia, jeśli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 
c) zmiana  obowiązującej  wysokości  podatku  od towarów i  usług  w przypadku,  gdy zmiana  ta

spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania przedmiotu zamówienia po stronie
Wykonawcy. Zmawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia
należnego  Wykonawcy  o  kwotę  stanowiącą  różnice  między  nowo  obowiązującą  
a  dotychczasową wysokością  podatku od towarów i  usług,  jednakże  wyłącznie  za  okres  po
wejściu w życie zmiany jego wysokości, 

d) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia, które
to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

e) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy usługi, 
f) przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron, 
g) zmiana osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w umowie, 
h) zmiana składu konsorcjum w trakcie realizacji umowy, 
i) zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację Umowy. 

Sektor II
W  dniu  24.06.2013r.  zawarto  umowę  Nr  KZGRL.272.03-II.2013,  pomiędzy  Komunalnym

Związkiem  Gmin  Regionu  Leszczyńskiego  z  siedzibą  w  Lesznie  reprezentowanym  przez  Pana
Eugeniusz  Karpińskiego  Przewodniczącego  Związku  oraz  Pana  Jana  Wojciechowskiego  Zastępcę
Przewodniczącego  Związku  przy  kontrasygnacie  Głównej  Księgowej  KZGRL,  zwanym
Zamawiającym a Miejskim Zakładem Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie, 64-100 Leszno, ul. Saperska
23, reprezentowanym przez Pana Wiesława Wojdyłę – Prezesa Zarządu, zwaną Wykonawcą. 
W umowie określono między innymi:
1. przedmiot umowy (§ 1 umowy),
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2. przewidywalną, podstawową, łączną masę odpadów w ramach zamówienia, która będzie odbierana
przez wykonawcę w okresie obowiązywania umowy zgodnie ze SIWZ: 17 093 Mg zmieszanych  
i zebranych selektywnie odpadów komunalnych,

3. termin realizacji usługi od dnia 01.07.2013 roku do dnia 31.12.2014 roku,
4. harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu poszczególnych gmin stanowi załącznik do

umowy
5. wynagrodzenie przysługujące wykonawcy:

Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości: 
-  117,72 zł  brutto (słownie złotych: sto siedemnaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze) za

odbiór 1 Mg zmieszanych i zebranych selektywnie odpadów komunalnych odebranych od
właścicieli nieruchomości.

- Cena  jednostkowa za  odbiór  1  Mg odpadów objętych  niniejszą  umową,  zaoferowana  przez
wykonawcę  w  ofercie  przetargowej  jest  ceną  ostateczną,  uwzględniającą  wszystkie  koszty
wynikające  z  treści  niniejszej  umowy oraz  będzie  obowiązywała  przez  cały  okres  realizacji
umowy i nie będą podlegała żadnym zmianom.

- Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie może
przekroczyć kwoty 2.012.187,96 zł brutto (słownie złotych: dwa miliony dwanaście tysięcy
sto osiemdziesiąt  siedem złotych dziewięćdziesiąt  sześć groszy)*. *UWAGA: Maksymalne
wynagrodzenie stanowi iloczyn ceny jednostkowej podanej przez Wykonawcę w ofercie, oraz
ilość odpadów dla danego sektora (części zamówienia) określonej w tabeli nr 5 załącznika nr 7
do SIWZ. 

- Rozliczenie  za wykonanie  usług  objętych  przedmiotową umową następować będzie  w cyklu
miesięcznym na podstawie łącznej masy odebranych odpadów potwierdzonej (karta przekazania
odpadów  wraz  z  kwitami  wagowymi)  przez  RIPOK  oraz  składanych  przez  Wykonawcę
miesięcznych raportach (o których mowa w SIWZ) przekazanych Zmawiającemu. 

- Wykonawca  doręcza  Zamawiającemu  fakturę  VAT za  usługi  świadczone  w  danym  okresie
rozliczeniowym wraz z raportami, o których mowa w SIWZ. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne
będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w FV w terminie do 30 dni od
daty doręczenia faktury zamawiającemu, z zastrzeżeniem pkt 8. 

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem
nieważności,  dokonać  przelewu  jakichkolwiek  wierzytelności  wobec  Zamawiającego
wynikających z niniejszej umowy. 

- Wypłata jakichkolwiek zaliczek na poczet wynagrodzenia jest wykluczona. 
- W  przypadku  gdy  zamówienie  realizowane  jest  przy  udziale  Podwykonawców  w  zakresie

dotyczącym ----------------------, zgodnie z treścią oferty Wykonawcy rozliczenie za zrealizowany
przedmiot  umowy  nastąpi  wg  niżej  określonej  zasady:  
−  wystawienie  faktury  za  zakres  realizowany  przy  udziale  Podwykonawców  winien  być
poprzedzony złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia o uregulowaniu przez niego należności
na rzecz Podwykonawcy oraz oświadczenia podwykonawcy w którym potwierdza uregulowanie
należnego mu wynagrodzenia. Zapłata niniejszej faktury nastąpi w terminie do 30 dni od daty jej
doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, 

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. W § 8 umowy przewidziano kary umowne i ich wysokość oraz okoliczności w jakich Wykonawca

zapłaci na rzecz Zamawiającego.
7. Możliwość zmian umowy:

Na podstawie  i  w granicach art.  144 ust.1  Ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający
dopuszcza  możliwość  zmiany  zawartej  umowy o  zamówienie  w  stosunku  do  treści  oferty,  na
podstawie,  której  dokonano wyboru Wykonawcy.  Zmiana postanowień niniejszej umowy,  może
nastąpić  w  przypadku  wystąpienia,  co  najmniej  jednej  z  okoliczności  wymienionych  poniżej,  
z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia: 

24



a) zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
Umowy, 

b) wystąpienia  okoliczności  uzasadniających  dokonanie  zmian  w  zakresie  sposobu  wykonania
przedmiotu zamówienia, jeśli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 

c) zmiana  obowiązującej  wysokości  podatku  od towarów i  usług  w przypadku,  gdy zmiana  ta
spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania przedmiotu zamówienia po stronie
Wykonawcy. Zmawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia
należnego  Wykonawcy  o  kwotę  stanowiącą  różnice  między  nowo  obowiązującą  
a  dotychczasową wysokością  podatku od towarów i  usług,  jednakże  wyłącznie  za  okres  po
wejściu w życie zmiany jego wysokości, 

d) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia, które
to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

e) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy usługi, 
f) przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron, 
g) zmiana osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w umowie, 
h) zmiana składu konsorcjum w trakcie realizacji umowy, 
i) zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację Umowy. 

Aneksem nr 1 do Umowy Nr KZGRL.727.03-II.2013 z dnia 15.07.2014 roku zmieniono:
- §2 Umowy, który otrzymał brzmienie:  „Przewiduje się, że podstawowa, łączna masa odpadów w

ramach zamówienia, która będzie odbierana przez wykonawcę w okresie obowiązywania umowy
zgodnie ze SIWZ wynosi: 25 639 Mg zmieszanych i zebranych selektywnie odpadów komunalnych”,

- §6 ust.  3 Umowy,  który otrzymał  brzmienie:  „Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu
realizacji przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty 3.018.223,08 zł brutto (słownie złotych:
trzy  miliony  osiemset  tysięcy  dwieście  dwadzieścia  trzy  złote  osiem  groszy)*.*UWAGA:
Maksymalne  wynagrodzenie  stanowi  iloczyn  ceny  jednostkowej  podanej  przez  Wykonawcę  w
ofercie,  oraz  ilość  odpadów dla  danego  sektora  (części  zamówienia)  określonej  w tabeli  nr  5
załącznika nr 7 do SIWZ.”

Sektor III
W dniu  24.06.2013r.  zawarto  umowę  Nr  KZGRL.272.03-III.2013,  pomiędzy  Komunalnym

Związkiem  Gmin  Regionu  Leszczyńskiego  z  siedzibą  w  Lesznie  reprezentowanym  przez  Pana
Eugeniusz  Karpińskiego  Przewodniczącego  Związku  oraz  Pana  Jana  Wojciechowskiego  Zastępcę
Przewodniczącego  Związku  przy  kontrasygnacie  Głównej  Księgowej  KZGRL,  zwanym
Zamawiającym a REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. w Poznaniu, 61-483 Poznań, ul. Górecka
104, Oddział Kościan, 64-000 Kościan, ul. Łąkowa 5, reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Buzałę
– Dyrektora Oddziału Spółki w Kościanie, zwaną Wykonawcą. 
W umowie określono między innymi:
1. przedmiot umowy (§ 1 umowy),
2. przewidywalną, podstawową, łączną masę odpadów w ramach zamówienia, która będzie odbierana

przez wykonawcę w okresie obowiązywania umowy zgodnie ze SIWZ: 8 285 Mg zmieszanych  
i zebranych selektywnie odpadów komunalnych,

3. termin realizacji usługi od dnia 01.07.2013 roku do dnia 31.12.2014 roku,
4. harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu poszczególnych gmin stanowi załącznik do

umowy
5. wynagrodzenie przysługujące wykonawcy:

Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości: 
- 127,44 zł brutto (słownie złotych: sto dwadzieścia siedem złotych czterdzieści cztery grosze)

za odbiór 1 Mg zmieszanych i zebranych selektywnie odpadów komunalnych odebranych
od właścicieli nieruchomości.
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- Cena  jednostkowa za  odbiór  1  Mg odpadów objętych  niniejszą  umową,  zaoferowana  przez
wykonawcę  w  ofercie  przetargowej  jest  ceną  ostateczną,  uwzględniającą  wszystkie  koszty
wynikające  z  treści  niniejszej  umowy oraz  będzie  obowiązywała  przez  cały  okres  realizacji
umowy i nie będą podlegała żadnym zmianom.

- Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie może
przekroczyć kwoty 1.055.840,40 zł brutto (słownie złotych: jeden milion pięćdziesiąt pięć
tysięcy  osiemset  czterdzieści  złote  czterdzieści  groszy)*.  *UWAGA:  Maksymalne
wynagrodzenie stanowi iloczyn ceny jednostkowej podanej przez Wykonawcę w ofercie, oraz
ilość odpadów dla danego sektora (części zamówienia) określonej w tabeli nr 5 załącznika nr 7
do SIWZ. 

- Rozliczenie  za wykonanie  usług  objętych  przedmiotową umową następować będzie  w cyklu
miesięcznym na podstawie łącznej masy odebranych odpadów potwierdzonej (karta przekazania
odpadów  wraz  z  kwitami  wagowymi)  przez  RIPOK  oraz  składanych  przez  Wykonawcę
miesięcznych raportach (o których mowa w SIWZ) przekazanych Zmawiającemu. 

- Wykonawca  doręcza  Zamawiającemu  fakturę  VAT za  usługi  świadczone  w  danym  okresie
rozliczeniowym wraz z raportami, o których mowa w SIWZ. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne
będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w FV w terminie do 30 dni od
daty doręczenia faktury zamawiającemu, z zastrzeżeniem pkt 8. 

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem
nieważności,  dokonać  przelewu  jakichkolwiek  wierzytelności  wobec  Zamawiającego
wynikających z niniejszej umowy. 

- Wypłata jakichkolwiek zaliczek na poczet wynagrodzenia jest wykluczona. 
- W  przypadku  gdy  zamówienie  realizowane  jest  przy  udziale  Podwykonawców  w  zakresie

dotyczącym ----------------------, zgodnie z treścią oferty Wykonawcy rozliczenie za zrealizowany
przedmiot  umowy  nastąpi  wg  niżej  określonej  zasady:  
−  wystawienie  faktury  za  zakres  realizowany  przy  udziale  Podwykonawców  winien  być
poprzedzony złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia o uregulowaniu przez niego należności
na rzecz Podwykonawcy oraz oświadczenia podwykonawcy w którym potwierdza uregulowanie
należnego mu wynagrodzenia. Zapłata niniejszej faktury nastąpi w terminie do 30 dni od daty jej
doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, 

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. W § 8 umowy przewidziano kary umowne i ich wysokość oraz okoliczności w jakich Wykonawca

zapłaci na rzecz Zamawiającego.
7. Możliwość zmian umowy:

Na podstawie  i  w granicach art.  144 ust.1  Ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający
dopuszcza  możliwość  zmiany  zawartej  umowy o  zamówienie  w  stosunku  do  treści  oferty,  na
podstawie,  której  dokonano wyboru Wykonawcy.  Zmiana postanowień niniejszej umowy,  może
nastąpić  w  przypadku  wystąpienia,  co  najmniej  jednej  z  okoliczności  wymienionych  poniżej,  
z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia: 
a) zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu

Umowy, 
b) wystąpienia  okoliczności  uzasadniających  dokonanie  zmian  w  zakresie  sposobu  wykonania

przedmiotu zamówienia, jeśli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 
c) zmiana  obowiązującej  wysokości  podatku  od towarów i  usług  w przypadku,  gdy zmiana  ta

spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania przedmiotu zamówienia po stronie
Wykonawcy. Zmawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia
należnego  Wykonawcy  o  kwotę  stanowiącą  różnice  między  nowo  obowiązującą  
a  dotychczasową wysokością  podatku od towarów i  usług,  jednakże  wyłącznie  za  okres  po
wejściu w życie zmiany jego wysokości, 
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d) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia, które
to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

e) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy usługi, 
f) przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron, 
g) zmiana osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w umowie, 
h) zmiana składu konsorcjum w trakcie realizacji umowy, 
i) zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację Umowy. 

Aneksem nr 1 do Umowy Nr KZGRL.727.03-III.2013 z dnia 15.07.2014 roku zmieniono:
- §2 Umowy, który otrzymał brzmienie:  „Przewiduje się, że podstawowa, łączna masa odpadów w

ramach zamówienia, która będzie odbierana przez wykonawcę w okresie obowiązywania umowy
zgodnie ze SIWZ wynosi: 12 427 Mg zmieszanych i zebranych selektywnie odpadów komunalnych”,

- §6 ust.  3 Umowy,  który otrzymał  brzmienie:  „Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu
realizacji przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty 1.583.696,88 zł brutto (słownie złotych:
jeden milion pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt
osiem groszy)*.*UWAGA: Maksymalne wynagrodzenie stanowi iloczyn ceny jednostkowej podanej
przez  Wykonawcę  w  ofercie,  oraz  ilość  odpadów  dla  danego  sektora  (części  zamówienia)
określonej w tabeli nr 5 załącznika nr 7 do SIWZ.”

Sektor IV
W dniu  24.06.2013r.  zawarto  umowę Nr  KZGRL.272.03-IV.2013,  pomiędzy Komunalnym

Związkiem  Gmin  Regionu  Leszczyńskiego  z  siedzibą  w  Lesznie  reprezentowanym  przez  Pana
Eugeniusz  Karpińskiego  Przewodniczącego  Związku  oraz  Pana  Jana  Wojciechowskiego  Zastępcę
Przewodniczącego  Związku  przy  kontrasygnacie  Głównej  Księgowej  KZGRL,  zwanym
Zamawiającym a Miejskim Zakładem Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie, 64-100 Leszno, ul. Saperska
23, reprezentowanym przez Pana Wiesława Wojdyłę – Prezesa Zarządu, zwaną Wykonawcą.  
W umowie określono między innymi:
1. przedmiot umowy (§ 1 umowy),
2. przewidywalną, podstawową, łączną masę odpadów w ramach zamówienia, która będzie odbierana

przez wykonawcę w okresie obowiązywania umowy zgodnie ze SIWZ: 5 332 Mg zmieszanych  
i zebranych selektywnie odpadów komunalnych,

3. termin realizacji usługi od dnia 01.07.2013 roku do dnia 31.12.2014 roku,
4. harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu poszczególnych gmin stanowi załącznik do

umowy
5. wynagrodzenie przysługujące wykonawcy:

Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości: 
- 122,04 zł brutto (słownie złotych: sto dwadzieścia dwa złote cztery grosze) za odbiór 1 Mg

zmieszanych i  zebranych selektywnie  odpadów komunalnych odebranych od właścicieli
nieruchomości.

- Cena  jednostkowa za  odbiór  1  Mg odpadów objętych  niniejszą  umową,  zaoferowana  przez
wykonawcę  w  ofercie  przetargowej  jest  ceną  ostateczną,  uwzględniającą  wszystkie  koszty
wynikające  z  treści  niniejszej  umowy oraz  będzie  obowiązywała  przez  cały  okres  realizacji
umowy i nie będą podlegała żadnym zmianom.

- Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie może
przekroczyć  kwoty  650.717,28  zł  brutto  (słownie  złotych:  sześćset  pięćdziesiąt  tysięcy
siedemset  siedemnaście  tysięcy  dwadzieścia  osiem  groszy)*.  *UWAGA:  Maksymalne
wynagrodzenie stanowi iloczyn ceny jednostkowej podanej przez Wykonawcę w ofercie, oraz
ilość odpadów dla danego sektora (części zamówienia) określonej w tabeli nr 5 załącznika nr 7
do SIWZ. 
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- Rozliczenie  za wykonanie  usług  objętych  przedmiotową umową następować będzie  w cyklu
miesięcznym na podstawie łącznej masy odebranych odpadów potwierdzonej (karta przekazania
odpadów  wraz  z  kwitami  wagowymi)  przez  RIPOK  oraz  składanych  przez  Wykonawcę
miesięcznych raportach (o których mowa w SIWZ) przekazanych Zmawiającemu. 

- Wykonawca  doręcza  Zamawiającemu  fakturę  VAT za  usługi  świadczone  w  danym  okresie
rozliczeniowym wraz z raportami, o których mowa w SIWZ. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne
będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w FV w terminie do 30 dni od
daty doręczenia faktury zamawiającemu, z zastrzeżeniem pkt 8. 

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem
nieważności,  dokonać  przelewu  jakichkolwiek  wierzytelności  wobec  Zamawiającego
wynikających z niniejszej umowy. 

- Wypłata jakichkolwiek zaliczek na poczet wynagrodzenia jest wykluczona. 
- W  przypadku  gdy  zamówienie  realizowane  jest  przy  udziale  Podwykonawców  w  zakresie

dotyczącym ----------------------, zgodnie z treścią oferty Wykonawcy rozliczenie za zrealizowany
przedmiot  umowy  nastąpi  wg  niżej  określonej  zasady:  
−  wystawienie  faktury  za  zakres  realizowany  przy  udziale  Podwykonawców  winien  być
poprzedzony złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia o uregulowaniu przez niego należności
na rzecz Podwykonawcy oraz oświadczenia podwykonawcy w którym potwierdza uregulowanie
należnego mu wynagrodzenia. Zapłata niniejszej faktury nastąpi w terminie do 30 dni od daty jej
doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, 

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. W § 8 umowy przewidziano kary umowne i ich wysokość oraz okoliczności w jakich Wykonawca

zapłaci na rzecz Zamawiającego.
7. Możliwość zmian umowy:

Na podstawie  i  w granicach art.  144 ust.1  Ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający
dopuszcza  możliwość  zmiany  zawartej  umowy o  zamówienie  w  stosunku  do  treści  oferty,  na
podstawie,  której  dokonano wyboru Wykonawcy.  Zmiana postanowień niniejszej umowy,  może
nastąpić  w  przypadku  wystąpienia,  co  najmniej  jednej  z  okoliczności  wymienionych  poniżej,  
z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia: 
a) zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu

Umowy, 
b) wystąpienia  okoliczności  uzasadniających  dokonanie  zmian  w  zakresie  sposobu  wykonania

przedmiotu zamówienia, jeśli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 
c) zmiana  obowiązującej  wysokości  podatku  od towarów i  usług  w przypadku,  gdy zmiana  ta

spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania przedmiotu zamówienia po stronie
Wykonawcy. Zmawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia
należnego  Wykonawcy  o  kwotę  stanowiącą  różnice  między  nowo  obowiązującą  
a  dotychczasową wysokością  podatku od towarów i  usług,  jednakże  wyłącznie  za  okres  po
wejściu w życie zmiany jego wysokości, 

d) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia, które
to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

e) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy usługi, 
f) przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron, 
g) zmiana osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w umowie, 
h) zmiana składu konsorcjum w trakcie realizacji umowy, 
i) zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację Umowy. 

Aneksem nr 1 do Umowy Nr KZGRL.727.03-IV.2013 z dnia 15.07.2014 roku zmieniono:
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- §2 Umowy, który otrzymał brzmienie:  „Przewiduje się, że podstawowa, łączna masa odpadów w
ramach zamówienia, która będzie odbierana przez wykonawcę w okresie obowiązywania umowy
zgodnie ze SIWZ wynosi: 7 998 Mg zmieszanych i zebranych selektywnie odpadów komunalnych”,

- §6 ust.  3 Umowy,  który otrzymał  brzmienie:  „Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu
realizacji przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty 976.075,92 zł brutto (słownie złotych:
dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze)*.
*UWAGA:  Maksymalne  wynagrodzenie  stanowi  iloczyn  ceny  jednostkowej  podanej  przez
Wykonawcę w ofercie, oraz ilość odpadów dla danego sektora (części zamówienia) określonej w
tabeli nr 5 załącznika nr 7 do SIWZ.”

Sektor V
W  dniu  24.06.2013r.  zawarto  umowę  Nr  KZGRL.272.03-V.2013,  pomiędzy  Komunalnym

Związkiem  Gmin  Regionu  Leszczyńskiego  z  siedzibą  w  Lesznie  reprezentowanym  przez  Pana
Eugeniusz  Karpińskiego  Przewodniczącego  Związku  oraz  Pana  Jana  Wojciechowskiego  Zastępcę
Przewodniczącego  Związku  przy  kontrasygnacie  Głównej  Księgowej  KZGRL,  zwanym
Zamawiającym  a  Panią  Barbarą  Rajewską  prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  nazwą
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANS – KOM” Barbara Rajewska Bogusławki 8b, 63-800
Gostyń, zwaną Wykonawcą.  
W umowie określono między innymi:
1. przedmiot umowy (§ 1 umowy),
2. przewidywalną, podstawową, łączną masę odpadów w ramach zamówienia, która będzie odbierana

przez wykonawcę w okresie obowiązywania umowy zgodnie ze SIWZ: 17 193 Mg zmieszanych  
i zebranych selektywnie odpadów komunalnych,

3. termin realizacji usługi od dnia 01.07.2013 roku do dnia 31.12.2014 roku,
4. harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu poszczególnych gmin stanowi załącznik do

umowy
5. wynagrodzenie przysługujące wykonawcy:

Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości: 
- 114,48  zł  brutto  (słownie  złotych:  sto  czternaście  groszy  czterdzieści  osiem  groszy)  za

odbiór 1 Mg zmieszanych i zebranych selektywnie odpadów komunalnych odebranych od
właścicieli nieruchomości.

- Cena  jednostkowa za  odbiór  1  Mg odpadów objętych  niniejszą  umową,  zaoferowana  przez
wykonawcę  w  ofercie  przetargowej  jest  ceną  ostateczną,  uwzględniającą  wszystkie  koszty
wynikające  z  treści  niniejszej  umowy oraz  będzie  obowiązywała  przez  cały  okres  realizacji
umowy i nie będą podlegała żadnym zmianom.

- Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie może
przekroczyć  kwoty  1.968.254,64  zł  brutto  (słownie  złotych:  jeden  milion  dziewięćset
sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złoty sześćdziesiąt cztery grosze)*.
*UWAGA:  Maksymalne  wynagrodzenie  stanowi  iloczyn  ceny  jednostkowej  podanej  przez
Wykonawcę w ofercie, oraz ilość odpadów dla danego sektora (części zamówienia) określonej 
w tabeli nr 5 załącznika nr 7 do SIWZ. 

- Rozliczenie  za wykonanie  usług  objętych  przedmiotową umową następować będzie  w cyklu
miesięcznym na podstawie łącznej masy odebranych odpadów potwierdzonej (karta przekazania
odpadów  wraz  z  kwitami  wagowymi)  przez  RIPOK  oraz  składanych  przez  Wykonawcę
miesięcznych raportach (o których mowa w SIWZ) przekazanych Zmawiającemu. 

- Wykonawca  doręcza  Zamawiającemu  fakturę  VAT za  usługi  świadczone  w  danym  okresie
rozliczeniowym wraz z raportami, o których mowa w SIWZ. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne
będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w FV w terminie do 30 dni od
daty doręczenia faktury zamawiającemu, z zastrzeżeniem pkt 8. 
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- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem
nieważności,  dokonać  przelewu  jakichkolwiek  wierzytelności  wobec  Zamawiającego
wynikających z niniejszej umowy. 

- Wypłata jakichkolwiek zaliczek na poczet wynagrodzenia jest wykluczona. 
- W  przypadku  gdy  zamówienie  realizowane  jest  przy  udziale  Podwykonawców  w  zakresie

dotyczącym ----------------------, zgodnie z treścią oferty Wykonawcy rozliczenie za zrealizowany
przedmiot  umowy  nastąpi  wg  niżej  określonej  zasady:  
−  wystawienie  faktury  za  zakres  realizowany  przy  udziale  Podwykonawców  winien  być
poprzedzony złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia o uregulowaniu przez niego należności
na rzecz Podwykonawcy oraz oświadczenia podwykonawcy w którym potwierdza uregulowanie
należnego mu wynagrodzenia. Zapłata niniejszej faktury nastąpi w terminie do 30 dni od daty jej
doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, 

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. W § 8 umowy przewidziano kary umowne i ich wysokość oraz okoliczności w jakich Wykonawca

zapłaci na rzecz Zamawiającego.
7. Możliwość zmian umowy:

Na podstawie  i  w granicach art.  144 ust.1  Ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający
dopuszcza  możliwość  zmiany  zawartej  umowy o  zamówienie  w  stosunku  do  treści  oferty,  na
podstawie,  której  dokonano wyboru Wykonawcy.  Zmiana postanowień niniejszej umowy,  może
nastąpić  w  przypadku  wystąpienia,  co  najmniej  jednej  z  okoliczności  wymienionych  poniżej,  
z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia: 
a) zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu

Umowy, 
b) wystąpienia  okoliczności  uzasadniających  dokonanie  zmian  w  zakresie  sposobu  wykonania

przedmiotu zamówienia, jeśli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 
c) zmiana  obowiązującej  wysokości  podatku  od towarów i  usług  w przypadku,  gdy zmiana  ta

spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania przedmiotu zamówienia po stronie
Wykonawcy. Zmawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia
należnego  Wykonawcy  o  kwotę  stanowiącą  różnice  między  nowo  obowiązującą  
a  dotychczasową wysokością  podatku od towarów i  usług,  jednakże  wyłącznie  za  okres  po
wejściu w życie zmiany jego wysokości, 

d) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia, które
to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

e) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy usługi, 
f) przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron, 
g) zmiana osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w umowie, 
h) zmiana składu konsorcjum w trakcie realizacji umowy, 
i) zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację Umowy. 

 
Aneks nr I/2013 zawarty w dniu 28.06.2013r., do umowy z dnia 24.06.2013 roku nr KZGRL.727.03-
V.2013 zmieniono:
- §6  ust.  8  w/w  umowy,  który  otrzymał  brzmienie:  „Zamówienie  realizowane  jest  przy  udziale

podwykonawcy – Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Gostyniu w zakresie dotyczącym
odbioru odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Pogorzela (sektor V).
Rozliczenie za zrealizowany przedmiot umowy nastąpi wg niżej określonych zasad:
- wystawienie faktury za okres realizowany przy udziale Podwykonawcy winno być poprzedzone
złożeniem  przez  Wykonawcę  oświadczenia  o  uregulowaniu  przez  niego  należności  na  rzecz
Podwykonawcy oraz oświadczeniem Podwykonawcy, w którym potwierdza uregulowanie należnego
mu wynagrodzenia,
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-  zapłata  faktury  nastąpi  w  terminie  30  dni  od  daty  jej  doręczenia  wraz  z  dokumentami
rozliczeniowymi.”

Aneksem nr 1 do Umowy Nr KZGRL.727.03-V.2013 z dnia 15.07.2014 roku zmieniono:
- §2 Umowy, który otrzymał brzmienie:  „Przewiduje się, że podstawowa, łączna masa odpadów w

ramach zamówienia, która będzie odbierana przez wykonawcę w okresie obowiązywania umowy
zgodnie ze SIWZ wynosi: 25 789 Mg zmieszanych i zebranych selektywnie odpadów komunalnych”,

- §6 ust.  3 Umowy,  który otrzymał  brzmienie:  „Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu
realizacji przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty 2.952.324,72 zł brutto (słownie złotych:
dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote siedemdziesiąt
dwa grosze)*. *UWAGA: Maksymalne wynagrodzenie stanowi iloczyn ceny jednostkowej podanej
przez  Wykonawcę  w  ofercie,  oraz  ilość  odpadów  dla  danego  sektora  (części  zamówienia)
określonej w tabeli nr 5 załącznika nr 7 do SIWZ.”

Kserokopia zawartych umów wraz z aneksami – akta kontroli B.III.2.2.9

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  zawarta  została  w  dniu  24.06.2013r.  Ogłoszenie  
o  udzieleniu  zamówienia:  „Odbiór  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  położonych  na
terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego” zostało opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Unii  Europejskiej  w dniu  27.06.2013r.  Numer  ogłoszenia:  2013/S  123-
211288.  Zamawiający  wypełnił  obowiązek  określony  w  art.  95  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych. 

Wykonawcy tj.: 
- dla I sektora: KONSORCJUM FIRM Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Saperska 23, 64-

100 Leszno Firma Usługowo – Handlowa Dominik Zając Błotnica, ul. Szkolna 46, 64-234 Przemęt,
- dla II i IV sektora: Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Saperska 23, 64-100 Leszno, 
- dla III sektora: REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. Oddział Kościan, ul. Łąkowa 5, 64-000

Kościan, 
- dla  V  sektora:  Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe  „TRANS-KOM”  Barbara  Rajewska,

Bogusławki 8b, 63-800 Gostyń, 
za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  wystawili  w  okresie  objętym  umową  faktury,  które
sklasyfikowano w dziale  900,  rozdziale  90002 § 4300 na łączną  kwotę  13.238.497,52 zł  z  VAT.
Faktury zostały opisane drugostronnie i podpisane przez pracownika merytorycznego, widnieją na nich
także  zapisy wskazujące czy jest  to  wydatek  strukturalny,  zapisy dotyczące  stosowania przepisów
ustawy Pzp, numery identyfikacji dokumentu oraz data dokonania zapłaty. 

Wykaz faktur dotyczących przetargu na  odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego
Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w latach 2013-2014

Wyszczególnieni
e SEKTOR Lipiec 2013 r.

Sierpień 
2013 r.

Wrzesień 
2013 r.

Październik 
2013 r.

Listopad 2013
r. Podsumowanie

Odbiór odpadów
2013

I 342 051,04 zł 340 301,54 zł 344 995,18 zł 400 161,11 zł 334 371,56 zł 1 761 880,43 zł

II 116 166,10 zł 129 492,00 zł 125 695,53 zł 148 640,69 zł 131 081,93 zł 651 076,25 zł

III 78 921,04 zł 71 483,64 zł 72 760,59 zł 89 638,75 zł 80 473,26 zł 393 277,28 zł

IV 31 932,99 zł 38 109,43 zł 36 224,52 zł 41 442,10 zł 35 891,96 zł 183 601,00 zł

V 127 702,44 zł 137 199,70 zł 133 701,19 zł 165 899,84 zł 139 180,20 zł 703 683,37 zł

Podsumowanie x 696 773,61 zł 716 586,31 zł 713 377,01 zł 845 782,49 zł 720 998,91 zł 3 693 518,33 zł  
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Wyszczególnieni
e

SEKTOR
Grudzień 2013

r. (płatność
2014)

Styczeń
2014 r.

Luty 2014 r. Marzec 2014 r.
Kwiecień
2014 r.

Maj 2014 r.

Odbiór odpadów
2014

I 381 677,22 zł 325 096,68 zł 305 421,74 zł 332 162,57 zł 353 266,73 zł 330 199,06 zł

II 131 454,86 zł 132 039,46 zł 130 776,33 zł 134 050,12 zł 147 651,49 zł 132 378,02 zł

III 83 022,06 zł 78 602,44 zł 80 302,49 zł 90 943,73 zł 98 009,01 zł 72 317,10 zł

IV 35 298,85 zł 39 135,79 zł 36 897,57 zł 44 631,25 zł 45 777,20 zł 35 074,30 zł

V 148 146,28 zł 142 678,72 zł 140 194,50 zł 154 692,24 zł 159 925,13 zł 148 506,89 zł

Podsumowanie x 779 599,27 zł 717 553,09 zł 693 592,63 zł 756 479,91 zł 804 629,56 zł 718 475,37 zł

Wyszczególnieni
e SEKTOR

Czerwiec 2014 
r.

Lipiec 
2014 r.

Sierpień 
2014 r.

Wrzesień
 2014 r.

Październik 
2014 r. Listopad 2014 r.

Podsumowanie
2014

Odbiór odpadów
2014

I 306 358,26 zł 330 289,39 zł 303 991,06 zł 337 294,04 zł 361 805,68 zł 312 336,06 zł 3 979 898,49 zł

II 119 300,98 zł 127 655,57 zł 125 619,01 zł 129 593,24 zł 143 045,10 zł 125 336,48 zł 1 578 900,66 zł

III 73 573,66 zł 79 188,67 zł 70 415,70 zł 75 138,62 zł 87 849,49 zł 84 678,78 zł 974 041,75 zł

IV 34 737,47 zł 42 650,54 zł 36 624,20 zł 41 291,01 zł 38 293,71 zł 37 280,78 zł 467 692,67 zł

V 131 585,60 zł 139 342,77 zł 141 556,81 zł 139 715,97 zł 167 717,78 zł 140 919,16 zł 1 754 981,85 zł

Podsumowanie x 665 555,97 zł 719 126,94 zł 678 206,78 zł 723 032,88 zł 798 711,76 zł 700 551,26 zł 8 755 515,42 zł

Wyszczególnieni
e SEKTOR

Grudzień 2014
(płatność

2015)
Podsumowanie

2015

Odbiór odpadów
2014

I 353 361,04 zł 353 361,04 zł

II 142 344,67 zł 142 344,67 zł

III 96 426,20 zł 96 426,20 zł

IV 45 394,00 zł 45 394,00 zł

V 151 937,86 zł 151 937,86 zł

Podsumowanie x 789 463,77 zł 789 463,77 zł

Zestawienie  wykazu faktur  dotyczących przetargu na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu
Leszczyńskiego  w latach  2013-2014  sporządzone  przez  Panią  Główną  księgową  –  akta  kontroli
B.III.2.2.10

Postępowanie: Nr    GO.271.1.2015    

Przetarg  nieograniczony:  „Utworzenie  i  prowadzenie  punktów  selektywnego  zbierania
odpadów komunalnych (PSZOK)" o wartości szacunkowej 844.015,32 zł bez VAT tj. 185.983,32
euro bez VAT tj. dla poszczególnych części zamówienia:
Część I – 5.082,00 zł netto (1.202,87 euro),
Część II – 5.082,00 zł netto (1.202,87 euro),
Część III – 5.082,00 zł netto (1.202,87 euro),
Część IV – 5.082,00 zł netto (1.202,87 euro),
Część V – 5.082,00 zł netto (1.202,87 euro).
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W przedmiocie wyliczenia szacunkowej wartości zamówienia do przetargu na prowadzenie PSZOK
GO.271.1.2015  wyjaśnia  złożył  Pan  Kierownik  Referatu  Gospodarki  Odpadami  i  Ochrony
Środowiska:

„Szacunkowa  wartość  netto  została  obliczona  na  podstawie  przewidywanych  mas  odpadów
odebranych  w  okresie  trwania  umowy  tj.  30  m-cy  oraz  szacunkowych  miesięcznych  kosztów
prowadzenia PSZOK pomnożonych razy 30 m-cy okresu trwania umowy.
W protokole postępowania w pkt.2 podana jest szacunkowa wartość netto 844 015,32 zł co stanowi
równowartość  miesięcznych  kosztów  prowadzenia  PSZOK  w  każdej  części  tj.:  5 082,00  zł
netto/miesiąc  x 5 części  przetargu (PSZOK-ów) x 30 m-cy okresu obowiązywania umowy,  co jest
równe kwocie 762 300 zł oraz kosztów transportu odpadów przewidywanej masy odebranych odpadów
na PSZOK przez cały okres obowiązywania umowy 30 m-cy tj.:  81 715,32 zł  co daje szacunkową
wartość netto 844 015,32 zł.
Przewidywane  masy  odpadów,  koszty  prowadzenia  w  wys.  netto  i  brutto  są  ujęte  w  załączonych
tabelach szczegółowych przygotowanych na potrzeby prowadzonego postępowania.”

Wyjaśnienia  Pan  Kierownik  Referatu  Gospodarki  Odpadami  i  Ochrony  Środowiska  dotyczące
wyliczenia szacunkowej wartości zamówienia do przetargu na prowadzenie PSZOK GO.271.1.2015 –
akta kontroli B.III.2.2.11

Zarządzeniem  Nr  5/2015  Przewodniczącego  Zarządu  Komunalnego  Związku  Gmin  Regionu
Leszczyńskiego  z  dnia  8  kwietnia  2015 roku  powołano  Komisję  Przetargową  do przygotowania  
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Utworzenie i prowadzenie
Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)”.
W skład komisji wchodzili:
1. Marzena R. – Przewodnicząca Komisji,
2. Bogumiła P. – Członek Komisji,
3. Agnieszka S-G. – Członek Komisji,
4. Anna K. – Członek Komisji, Sekretarz.

Przedmiot zamówienia:
W ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej, w BIP oraz w SIWZ podano, że: 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie utworzenia i prowadzenia punktów

selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie  5 gmin wraz z transportem
zgromadzonych  segregowanych  odpadów komunalnych  do Regionalnej  Instalacji  Przetwarzania
Odpadów Komunalnych (RIPOK). Utworzone na terenie 5 gmin punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych będą miejscem zbiórki i czasowego magazynowania selektywnie zebranych
odpadów  komunalnych  dostarczonych  przez  właścicieli  nieruchomości  objętych  systemem
gospodarowania  odpadami  komunalnymi  na  terenie  Komunalnego  Związku  Gmin  Regionu
Leszczyńskiego (KZGRL).

2. Przedmiot zamówienia podzielony został na pięć (5) następujących części: 
a) Część  I  –  utworzenie  i  prowadzenie  punktu  selektywnego  zbierania  odpadów komunalnych

(PSZOK)  na  terenie  gminy  Krobia.  Szczegółowy opis  przedmiotu  zamówienia  dla  części  I
stanowi załącznik nr 7a do SIWZ.

b) Cześć  II  –utworzenie  i  prowadzenie  punktu  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych
(PSZOK) na terenie gminy  Krzywiń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II
stanowi załącznik nr 7b do SIWZ.

c) Część III – utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(PSZOK) na  terenie  gminy  Lipno.  Szczegółowy opis  przedmiotu  zamówienia  dla  części  III
stanowi załącznik nr 7c do SIWZ.
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d) Część IV – utworzenie i  prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(PSZOK) na terenie gminy Pakosław. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części IV
stanowi załącznik nr 7ddo SIWZ.

e) Część  V – utworzenie  i  prowadzenie  punktu selektywnego  zbierania  odpadów komunalnych
(PSZOK) na terenie gminy  Pępowo.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części V
stanowi załącznik nr 7edo SIWZ.

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
90500000-2 Usługi związane z odpadami,
90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów,
90511200-4 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,
90512000-9 Usługi transportu odpadów,
90533000-2 Usługi gospodarki odpadami.

Zamówienia częściowe. 
Zamawiający dopuścił możliwości złożenia ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną lub więcej części przedmiotowego zamówienia
publicznego.

Oferty wariantowe. 
Zamawiający nie dopuścił złożenia ofert wariantowych.

Zamówienia uzupełniające: 
W  ogłoszeniu  o  zamówieniu  zamieszczonym  w  Dzienniku  Urzędowym  UE  oraz  w  SIWZ:
Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

Ogłoszenie o zamówieniu 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

 W dniu 17.04.2015 r. ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej – Nr ogłoszenia: 2015 - 132205. 
 Na tablicy ogłoszeń w siedzibie KZGRL – wywieszono w dniu 17.04.2015r. – 26.05.2015r.,
 Na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej w dniu 17.04.2015r. 

Wartość zamówienia:
Wartość  zamówienia  została  ustalona  w  dniu  10.04.2015r.  na  podstawie  szacunkowych  ofert  

z  poprzednich  przetargów  na  PSZOK oraz  planowanych  kosztów już  prowadzonych  Punktów na
terenach gmin Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, na łączną kwotę 844.015,32 zł
bez VAT tj. 185.983,32 Euro tj. dla poszczególnych części zamówienia:
Część I – 5.082,00 zł netto (1.202,87 euro),
Część II – 5.082,00 zł netto (1.202,87 euro),
Część III – 5.082,00 zł netto (1.202,87 euro),
Część IV – 5.082,00 zł netto (1.202,87 euro),
Część V – 5.082,00 zł netto (1.202,87 euro).

Zamawiający poinformował, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym ustalona jest stała
cena  jednostkowa za  transport  1  Mg odpadów z  PSZOK do  RIPOK w wysokości  150  zł  brutto
(słownie:  sto  pięćdziesiąt  złotych  zero  groszy).  Cena  za  transport  jest  ostateczna  i  będzie
obowiązywała przez cały okres realizacji umowy oraz nie będzie podlegała żadnym zmianom.
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Zamawiający przewidział  możliwość udzielenia  zamówień uzupełniających na podstawie art.  67
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego 
Szacowania wartości zamówienia dokonano w dniu 10.04.2015r. 
Postępowanie zostało wszczęte w dniu 10.04.2015r. 
Zachowano  termin  ustalenia  wartości  zamówienia  określony  art.  35  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych. 

Plan wydatków: 

Plan wydatków w Dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, Rozdziale 90002
„Gospodarka odpadami” §4300 „Zakup usług pozostałych”: 
- Na  ww.  zadanie  wydatki zaplanowano Uchwałą Zgromadzenia  Związku  Międzygminnego

„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” Nr X/10/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.  
w ogólnej kwocie 1.187.300,00 zł brutto, tj.:
- utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na  terenie

gminy  Krobia –  łączne  nakłady  finansowe:  247.900,00  zł;  limit  wydatków  w  2015  roku:
60.100,00 zł, (okres realizacji 2015-2018),

- utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na  terenie
gminy  Krzywiń –  łączne  nakłady  finansowe:  197.400,00 zł;  limit  wydatków  w 2015  roku:
56.500,00 zł, (okres realizacji 2015-2018),

- utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na  terenie
gminy  Lipno –  łączne  nakłady  finansowe:  233.000,00  zł;  limit  wydatków  w  2015  roku:
59.000,00 zł, (okres realizacji 2015-2018),

- utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na  terenie
gminy  Pakosław – łączne  nakłady finansowe: 230.800,00 zł;  limit  wydatków w 2015 roku:
56.000,00 zł, (okres realizacji 2015-2018),

- utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na  terenie
gminy  Pępowo –  łączne  nakłady  finansowe:  232.200,00  zł;  limit  wydatków  w  2015  roku:
56.300,00 zł, (okres realizacji 2015-2018).

- Uchwałą  Nr XIII/4/2015 Zgromadzenia  Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin
Regionu Leszczyńskiego” z dnia 8 października 2015 roku zwiększono plan wydatków o ogólną
kwotę 67.400,00 zł brutto, tj. do kwoty 1.254.700,00 zł brutto:
- utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na  terenie

gminy  Krobia –  łączne  nakłady  finansowe:  285.200,00  zł;  limit  wydatków  w  2015  roku:
55.200,00 zł, (okres realizacji 2015-2018),

- utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na  terenie
gminy  Krzywiń –  łączne  nakłady  finansowe:  222.400,00 zł;  limit  wydatków  w 2015  roku:
16.500,00 zł, (okres realizacji 2015-2018),

- utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na  terenie
gminy  Lipno –  łączne  nakłady  finansowe:  226.900,00  zł;  limit  wydatków  w  2015  roku:
43.900,00 zł, (okres realizacji 2015-2018),

- utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na  terenie
gminy  Pakosław – łączne  nakłady finansowe: 252.200,00 zł;  limit  wydatków w 2015 roku:
48.800,00 zł, (okres realizacji 2015-2018),

- utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na  terenie
gminy  Pępowo –  łączne  nakłady  finansowe:  268.000,00  zł;  limit  wydatków  w  2015  roku:
51.900,00 zł, (okres realizacji 2015-2018).
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- Uchwałą Zgromadzenia  Związku  Międzygminnego  „Komunalny  Związek  Gmin  Regionu
Leszczyńskiego” Nr X/9/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2015-2018 na
realizację  przedmiotowego  zadania  zaplanowano  wydatki  w  ogólnej  kwocie  1.187.300,00  zł,  
w tym: 
- limit w 2015 r. w kwocie 287.900,00 zł,
- limit w 2016 r. w kwocie 431.600,00 zł,
- limit w 2017 r. w kwocie 431.600,00 zł,
- limit w 2018 r. w kwocie 36.200,00 zł.

- Uchwałą Zgromadzenia  Związku  Międzygminnego  „Komunalny  Związek  Gmin  Regionu
Leszczyńskiego” Nr XIII/5/2015 z dnia 8 października 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2015-2018
wydatki  na realizację  przedmiotowego zadania  zwiększono o ogólną kwotę 67.400,00 zł  tj.  do
kwoty 1.254.700,00 zł, w tym: 
- limit w 2015 r. w kwocie 216.300,00 zł,
- limit w 2016 r. w kwocie 498.300,00 zł,
- limit w 2017 r. w kwocie 498.300,00 zł,
- limit w 2018 r. w kwocie 41.800,00 zł.

SIWZ
Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  została  zatwierdzona  w  dniu  10.04.2015r.  przez
Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – Pana
Eugeniusza Karpińskiego. 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami została udostępniona na stronie
internetowej od dnia 13.04.2015r., natomiast w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie
zostało opublikowane od dnia 17.04.2015r. do dnia 26.05.2015 r.

Zgodnie z art. 37 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. 
z  2013  r.  poz.  907  ze  zm.).:  „Zamawiający  może  udostępnić  specyfikację  istotnych  warunków
zamówienia  na stronie internetowej  od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu  w Biuletynie
Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu
składania ofert, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1.”

Z wyjaśnień Pani Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego M.R. wynika:
„Zamawiający  popełnił  uchybienie  dotyczące  daty  umieszczenia  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia  na  stronie  internetowej,  jednak  uchybienie  to  nie  miało  żadnego  wpływu  na  dalszy
przebieg prowadzenia postępowania, potencjalni oferenci mieli więcej czasu na przygotowanie oferty.
Art. 40. ust. 6 ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.
907 ze zm.) pozwala na udostępnienie, na stronie internetowej ogłoszenia w dniu przekazania go do
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej co również jest informacją dla oferentów, że
takie postępowanie jest prowadzone. W obecnym stanie prawnym ta rozbieżność została usunięta tzn.
na stronie internetowej umieszczamy ogłoszenie po otrzymaniu informacji o opublikowaniu ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz SIWZ.”

Wyjaśnienia  Pani  Kierownik  Referatu  Organizacyjno-Administracyjnego  M.R.  w  przedmiocie
udostępnienia SIWZ na stronie internetowej – akta kontroli B.III.2.2.12
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierała elementy określone przepisem art. 36 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

Do SIWZ zostały dołączone:
Załącznik nr 1 do SWIZ – formularz „OFERTA”; 
Załącznik nr 2 do SWIZ – formularz „OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU” 
Załącznik nr 3 do SWIZ – formularz „OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLU

CZENIA Z POSTEPOWANIA”; 
Załącznik nr 4 do SWIZ – formularz „OŚWIADCZENIE” o realizacji zamówienia siłami własnymi 

albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z udziałem 
pod wykonawców/ podanie nazw (firm) podwykonawców na którego 
zasoby,

Załącznik nr 5 do SWIZ – formularz „OŚWIADCZENIE” o przynależności lub braku przynależności 
do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SWIZ  – wzór umowy;
Załącznik nr 7 od lit. a do lit. e do SWIZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części 

(gminy);
Załącznik nr 8 do SWIZ – regulamin Punktów Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych 

zlokalizowanych na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu 
Leszczyńskiego;

Załącznik nr 9 do SWIZ – wykaz odpadów przyjmowanych do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych;

Załącznik nr 10 do SWIZ – wykaz odpadów przyjmowanych do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych;

Załącznik nr 11 do SWIZ – ewidencja przyjętych odpadów komunalnych w PSZOK.

W  ROZDZIALE  IX.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM  pkt  2.  Wysokość  wadium
wskazano:
„- na część I    5.300,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych zero groszy);
- na część II   5.200,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych zero groszy);
- na część III  4.900,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych zero groszy);
- na część V   4.800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych zero groszy);
- na część VI  4.900,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych zero groszy).”

Z wyjaśnień Pani Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego M.R. wynika:
„W  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia

publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na:  „Utworzenie  i  Prowadzenie
Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK” na stronie 15 pojawił się błąd
pisarski dotyczący części zamówienia określających kwoty wadium a mianowicie jest część V i Część
VI, a powinno być: część IV i część V. Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ był prawidłowy tzn:
części zamówienia zwierały prawidłowe numery. Na w/w postępowania została złożona tylko jedna
oferta. Oferent prawidłowo wypełnił formularz oferty oraz co najbardziej istotne prawidłowo wpłacił
wysokość wadium. W związku z powyższym Zamawiający uznał, że nie ma potrzeby unieważnienia
postępowania.”

Kserokopia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnienia Pani Kierownik Referatu
Organizacyjno-Administracyjnego  M.R.  w przedmiocie  błędnego zapisu  w SIWZ –  akta kontroli
B.III.2.2.13
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Wyjaśnienia treści specyfikacji.
W  przedmiotowym  postępowaniu  oferenci  nie  składali  zapytań  do  treści  Specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia. 

Termin realizacji zamówienia:
W  ogłoszeniu  o  zamówieniu  wywieszonym  na  tablicy  ogłoszeń,  zamieszczonym  na  stronach
internetowych Urzędu, zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym UE oraz w SIWZ wskazano termin
wykonania od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2017 roku.
Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK): dla części I – V: od 01 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2017 roku. 

Kryteria oceny ofert:
Przy  dokonywaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  spośród  ofert  nie  podlegających  odrzuceniu,
Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
- cena: 95%,
- termin płatności: 5%.
Przy czym, Zamawiający zastrzega sobie, iż najkrótszy dopuszczalny termin płatności to 14 dni od
dnia dostarczenia faktury do Zamawiającego, natomiast najdłuższy to 30 dni.
Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona,
zawierająca najwyższą punktację jest ofertą najkorzystniejszą.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający informuje, że nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wadium 
1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium.
2. Wysokość wadium wynosi: 

− na część I 5.300,00 złotych (słownie złotych: pięć tysięcy trzysta); 
− na część II 5.200,00 złotych (słownie złotych: pięć tysięcy dwieście); 
− na część III 4.900,00 złotych (słownie złotych: cztery tysiące dziewięćset); 
− na część IV 4.800,00 złotych (słownie złotych: cztery tysiące osiemset); 
− na część V 4.900,00 złotych (słownie złotych: cztery tysiące dziewięćset). 

3. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 26.05.2015r., do
godziny 10:00 w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP

S.A. nr: 81 1020 3088 0000 8302 0080 8758 z podaniem tytułu: „Wadium – Przetarg na
utworzenie  i  prowadzenie  Punktów  Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych
(PSZOK) – część I, II, III, IV, V*” (* niepotrzebne proszę skreślić)

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 lit. b) ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 roku – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. 2007r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty.
Uwaga:  W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji  lub poręczeń,  oryginału  dokumentu
wadialnego nie należy trwale łączyć z dokumentami oferty. Wadium, o którym mowa w rozdziale IX
pkt 3 lit. a) zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się
na koncie Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 3.
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4. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, lub
poręczenia winny posiadać ważność od dnia składania ofert.

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wykonawca, który nie wniesie wadium w formie lub formach, o których mowa w pkt 3 zostanie

wykluczony z postępowania.

Wykonawcy przystępujący do przetargu wnosili wadium:
Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Saperska 23, 64-100 Leszno, w dniu 25.05.2015r.: 
- tytułem:  WADIUM – PRZETARG NA UTWORZENIE I PROWADZENIE PSZOK CZĘŚĆ I,

kwota: 5.300,00 zł,
- tytułem: WADIUM – PRZETARG NA UTWORZENIE I PROWADZENIE PSZOK CZĘŚĆ III,

kwota: 4.900,00 zł,
- tytułem: WADIUM – PRZETARG NA UTWORZENIE I PROWADZENIE PSZOK CZĘŚĆ IV,

kwota: 4.800,00 zł,
- tytułem: WADIUM – PRZETARG NA UTWORZENIE I PROWADZENIE PSZOK CZĘŚĆ V,

kwota: 4.900,00 zł.

Termin związania ofertą:
60 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert). 

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty  wraz  z  dokumentami,  o  których  mowa  w  rozdziale  VI  niniejszej  SIWZ  należy  składać  
w siedzibie Zamawiającego, pod adresem: 
Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego ul. 17 stycznia 90, 64 – 100 Leszno (sekretariat),
w terminie do dnia 26.05.2015 roku do godz. 10:00. 

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte jawnie w siedzibie Zamawiającego pod adresem: 
Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego ul. 17 stycznia 90, 64 – 100 Leszno, Gabinet
Przewodniczącego Związku, w dniu 27.05.2013r. o godz. 10:30.

Otwarcie ofert. 
Otwarcie  ofert  odbyło  się  w  dniu  w  dniu  26  maja  2015  roku,  o  godzinie  10.30  w  siedzibie
Zamawiającego (Gabinet Przewodniczącego Zarządu). 
Bezpośrednio  przed  otwarciem ofert  zamawiający  podał,  że  kwota  jaką  zamierza  przeznaczyć  na
sfinansowanie przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia:
I część wynosi:   6600,00 zł brutto/m-c – 198000,00 zł brutto/30 m-cy,
II część wynosi:  6600,00 zł brutto/m-c – 198000,00 zł brutto/30 m-cy,
III część wynosi: 6600,00 zł brutto/m-c – 198000,00 zł brutto/30 m-cy,
IV część wynosi: 6600,00 zł brutto/m-c – 198000,00 zł brutto/30 m-cy,
V część wynosi:  6600,00 zł brutto/m-c – 198000,00 zł brutto/30 m-cy.
Stosownie  do  postanowień  art.  17  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień
publicznych  (Dz.  U. z  2013 r.,  poz.  907 ze zm.)  oświadczenie  o braku lub istnieniu  okoliczności
wyłączających z prowadzenia czynności związanych z udzieleniem zamówienia publicznego  złożyli:

 Pan Eugeniusz Karpiński – Przewodniczący Zarządu Związku KZGRL w dniu 26.05.2015r.
jako Kierownik zamawiającego,
 Pan Robert Lewusz – w dniu 26.05.2015r. jako Pracownik Zamawiającego, któremu kierownik
zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, 
 Pani Marzena Ratajczak, Pani Anna Karpińska, Pani Bogumiła Pawlak oraz Pani Agnieszka
Skorupińska-Głuszak jako Członkowie komisji przetargowej w dniu 26.05.2015r.
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Oświadczenia zostały złożone na druku ZP-1 określonym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
z  dnia  26  października  2010  r.  w  sprawie  protokołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego (Dz. U. z 2010 Nr 223 poz. 1458).

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu złożono 1 ofertę: 
Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Saperska 23, 64-100 Leszno
- Cena oferowana dla I części: 6.800,00 zł, termin płatności faktury: 14 dni,
- Cena oferowana dla III części: 6.200,00 zł, termin płatności faktury: 14 dni,
- Cena oferowana dla IV części: 6.600,00 zł, termin płatności faktury: 14 dni,
- Cena oferowana dla V części: 6.800,00 zł, termin płatności faktury: 14 dni.
Wpływ do KZGRL w dniu 26.05.2015r. godz. 8:50.

Pomimo rozbieżności  w kwotach jakie zamawiający podał bezpośrednio przed otwarciem ofert,
jako  te,  które  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  przedmiotu  zamówienia  dla  danej  części
zamówienia, a kwotami oferowanymi przez MZO Sp. z o.o. w Lesznie, umowy z Oferentem zostały
podpisane. Z wyjaśnień Pani Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego M.R. wynika:

„W dniu otwarcia ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia  „Utworzenie  i  prowadzenie  punktów Selektywnego  Zbierania  Odpadów Komunalnych
(PSZOK)” na każdą z pięciu części zamówienia po 198000,00 zł brutto/30 m-cy (miesięcznie 6600,00
zł brutto). Wpłynęła tylko jedna oferta na część I za 6800,00 zł brutto,  na część III za 6200,00 zł
brutto, na część IV za 6600,00 zł brutto,  na część V za 6800,00 zł brutto. Na część II nie została
złożona  żadna  oferta.  Oferta  na  część  I  i  V  przekraczała  kwotę  jaką  Zamawiający  zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  natomiast na część III złożona oferta była niższa. Łączna
suma  z  czterech  części  mieściła  się  w  kwocie  jaką  Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na
sfinansowanie tych części zamówienia. W związku z powyższym nie było konieczności podjęcia decyzji
o zwiększeniu kwoty na planowane zadanie.”

Wyjaśnienia  Pani  Kierownik  Referatu  Organizacyjno-Administracyjnego  M.R.  oraz  kserokopia
złożonego formularza ofertowego (załącznik nr 1) – akta kontroli B.III.2.2.14

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.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony 
jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
b) zezwolenie  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  zbierania  odpadów,  wydane  przez

właściwy organ zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U.  
z 2013r., poz. 21 ze zm.), na następujące rodzaje odpadów: 15 01 01 – opakowania z papieru i
tektury, 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 03 – opakowania z drewna, 15 01
04 – opakowania z metali, 15 01 07 – opakowania ze szkła, 15  01  10*   –  opakowania
zawierające   pozostałości   substancji   niebezpiecznych   lub   nimi zanieczyszczone  (np.
środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne), 15 01 11* –
opakowania  z  metali  zawierające  niebezpieczne  porowate  elementy  wzmocnienia
konstrukcyjnego (np.  azbest),  włącznie  z pustymi  pojemnikami  ciśnieniowymi, 16 01 03 –
zużyte opony, 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 17 01 02
– gruz ceglany, 17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
17  01  07  –  zmieszane  odpady  z  betonu,  gruzu  ceglanego,  odpadowych  materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, 17 02 02 – szkło, 17
03 80 – odpadowa papa, 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17
05 03, 17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 oraz 17 06 03, 17 09
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04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17
09 02 i 17 09 03, 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 20 01 21* – lampy
fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, 20 01 23* – urządzenia zawierające freony, 20
01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31, 20 01 33* – baterie i akumulatory łącznie z
bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06  01,  16  06  02  lub  16  06  03  oraz
niesortowane  baterie  i  akumulatory zawierające te baterie, 20 01 34 – baterie i akumulatory
inne niż wymienione w 20 01 33, 20 01 35* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki, 20 01 36 –
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
zawierające niebezpieczne składniki, 20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37, 20
02 01 – odpady ulegające biodegradacji, 20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie, 20 03 07 –
odpady  wielkogabarytowe, 20  03  99  –  odpady  komunalne  niewymienione  w  innych
podgrupach

c) aktualne zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) w związku z art. 233
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zm.), w zakresie:
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,15 01
03 – opakowania z drewna,15 01 04 – opakowania z metali, 15 01 07 – opakowania ze szkła,
15  01  10*   –  opakowania  zawierające  pozostałości  substancji  niebezpiecznych  lub  nimi
zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i
toksyczne),15 01 11* – opakowania z metali  zawierające niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,16
01 03 – zużyte opony,17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,17
01  02  –  gruz  ceglany,17  01  03  –  odpady  innych  materiałów  ceramicznych  i  elementów
wyposażenia,17  01  07  –  zmieszane  odpady  z  betonu,  gruzu  ceglanego,  odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, 17 02 02
– szkło, 17 03 80 – odpadowa papa, 17 05 04 – gleba i ziemia,  w tym kamienie,  inne niż
wymienione w 17 05 03,17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 oraz
17 06 03, 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione
w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03, 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 20 01
21*  –  lampy  fluorescencyjne  i  inne  odpady  zawierające  rtęć, 20  01  23*  –  urządzenia
zawierające freony, 20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31, 20 01 33* – baterie i
akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06  01,  16  06  02  lub
16  06  03  oraz  niesortowane  baterie  i  akumulatory zawierające te baterie, 20 01 34 – baterie
i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33, 20 01 35* – zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki,
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20
01 23 zawierające niebezpieczne składniki, 20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01
37, 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji, 20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie, 20
03 07 – odpady wielkogabarytowe, 20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach,

d) wpis  do  rejestru  podmiotów  zbierających  zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny
prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania

zamówienia.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę,
a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  jest  ubezpieczony  od
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odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

2. Wykonawca  jest  zobowiązany udokumentować,  że  nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  
o  udzielenie  zamówienia  na  podstawie  art.  24  ustawy  Pzp  poprzez  złożenie  dokumentów  
i oświadczeń wymaganych w tym względzie przez Zamawiającego w rozdziale VI SIWZ.

3. Wymienione  wyżej  warunki  zostaną  uznane  przez  Zamawiającego  za  spełnione,  jeżeli
Wykonawca złoży wszystkie  wymagane dokumenty,  o których mowa w rozdziale  VI SIWZ,  
a w wypełnionych lub przedłożonychdokumentach wykaże, że spełnił wszystkie
wymagane  warunki.  Ocena  spełniania  poszczególnych  warunków  odbędzie  się  na  zasadzie:
spełnia, nie spełnia.

4. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie
obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty  
z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Wszczęcie postępowania 
o  zamówienie  publiczne  następuje  w  dniu  uzewnętrznienia  woli  Zamawiającego.  Za  datę
wszczęcia  postępowania  w  trybie  przetargowym  będzie  co  do  zasady  data  zamieszczenia
ogłoszenia  o  zamówieniu  publicznym,  które  publikowane  jest  w  siedzibie  Zamawiającego  
w miejscu publicznie dostępnym oraz na jego stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie
opublikowany  średni  kurs  NBP,  Zamawiający  przyjmie  kurs  średni  z  ostatniej  tabeli  przed
wszczęciem postępowania.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mieli dostarczyć
oświadczenia  i  dokumenty  wskazane  w  ROZDZIALE  VI.  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia:  „WYKAZ OŚWIADCZEŃ  LUB DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU”.
Jedyny Oferent  – Miejski  Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.,  ul.  Saperska 23,  64-100 Leszno złożył
wszystkie wymagane dokumenty.

Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność  
z  oryginałem” przez  upełnomocnionego przedstawiciela  Wykonawcy.  W przypadku  Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach
których  Wykonawca  polega  na  zasadach  określonych  w art.  26  ust  2  lit.  b)  ustawy P  zp,  kopie
dokumentów  dotyczących  odpowiednio  Wykonawcy  lub  tych  podmiotów  są  poświadczane  „za
zgodność z oryginałem” odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
W każdym z  wyżej  opisanych  przypadków  poświadczenia  „za  zgodność  z  oryginałem”  dokonuje
wyłącznie  ta  osoba  (podmiot),  której  dany  dokument  dotyczy.  Zatem  jeżeli  dokument  dotyczy
Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, poświadczenia dokonuje wyłącznie
ten  Wykonawca,  natomiast  w  przypadku  gdy  dokument  dotyczy  podmiotu  trzeciego,  na  którego
zasobach Wykonawca polega przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli  wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy
nie  złożyli  pełnomocnictw,  albo  którzy  złożyli  wymagane  przez  Zamawiającego  oświadczenia  
i  dokumenty,  o  których  mowa w art.  25 ust.  1  ustawy Pzp,  zawierające  błędy lub którzy złożyli
wadliwe pełnomocnictwo,  do ich złożenia w wyznaczonym terminie,  chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone
na  wezwanie  Zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty  powinny  potwierdzać  spełnianie  przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub
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roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego,  nie  później  niż  w dniu w którym
upłynął termin składania ofert.

Uzupełnione dokumenty i oświadczenia muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty i oświadczenia przesłane faksem muszą zostać
dostarczone również w formie pisemnej przed upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.
*UWAGA – w przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty należy
załączyć pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników do złożenia oferty w niniejszym
postępowaniu.

Uzupełnienie dokumentów przez Oferentów oraz poprawa oczywistych omyłek pisarskich.
Zamawiający nie wezwał żadnego z Oferentów  do uzupełnienia dokumentów oraz nie dokonywał
poprawy oczywistych omyłek pisarskich.

Protokół postępowania. 
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia został spisany na druku ZP-PO z tym, że w nazwie

widniał  zapis:  „protokół  postępowania  w  trybie  przetargu  nieograniczonego”,  tymczasem  dla
przetargu nieograniczonego drukiem właściwym do sporządzenia Protokołu postępowania o udzielenie
zamówienia jest druk ZP-PN tj. druk określony Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  z dnia 26
października 2010r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U.
z 2010r. Nr 223, poz. 1458). Protokół postępowania o udzielenie zamówienia sporządziła Pani Anna
K., a zatwierdził w dniu 11.06.2015r. Pan Robert L. – Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami  
i Ochrony Środowiska upoważniony do tej czynności przez Przewodniczącego Zarządu Komunalnego
Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w dniu 8 kwietnia  2015 roku. Z protokołu o zamówienie
publiczne wynika, iż: 
- do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę,
- Zamawiający nie zastosował art.  26 ust.  3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych tj. nie wzywał oferentów do uzupełnienia dokumentów, 
- Zamawiający  nie  zastosował  art.  87  ust  2  tj.  ustawy,  tj.  nie  dokonywał  poprawy oczywistych

omyłek pisarskich, 
- Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy, 
- W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty, 
- W pkt 15 ust. 3 protokołu wskazano, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę dla I, III, IV i V

części zamówienia Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Saperska 23, 64-100 Leszno. Oferta
spełnia warunki określone w SIWZ oraz zawierała cenę będącą w dyspozycji Zamawiającego na
realizację niniejszego zamówienia.

Kserokopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia – akta kontroli B.III.2.2.15

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: 
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający w dniu 03.06.2015r. zawiadomił (dostarczył

osobiście Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty do siedziby Oferenta w dniu 03.06.2015r.,  
o czym świadczy pieczęć MZO Sp. z o.o. w Lesznie wraz z podpisem pracownika oraz datą odbioru
6umieszczone  na  kserokopii  Informacji  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty)  wykonawców  którzy
złożyli ofertę, o wyborze najkorzystniejszych ofert dla poszczególnych części zadania. 

Dla poszczególnych części zamówienia złożona została tylko jedna oferta – Miejskiego Zakładu
Oczyszczania Sp z o.o., ul. Saperska 23, 64-100 Leszno. Oferta złożona i sporządzona prawidłowo,
treść  dokumentów,  treść  dokumentów  oraz  ich  daty  odpowiadają  wymogom  określonym  
w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  W  związku  z  powyższym  do  realizacji
przedmiotowego zamówienia na poszczególne części został wybrany w/w Wykonawca, którego oferta
spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ.
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Ponadto zamawiający poinformował, że  działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz 907 z późn. zm.) unieważnił
przedmiotowe  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  części  II.  Powodem
unieważnienia było niezłożenie w wyznaczonym terminie tj. do dnia 26 maja 2014 r. do godz. 10:00
oferty na część II.

Zamawiający  poinformował,  że  umowa  na  realizację  przedmiotowego  zamówienia  zawarta
zostanie w siedzibie zamawiającego w dniu 11 czerwca 2015 roku. 

Zamawiający zamieścił zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu w BIP w dniu 03.06.2015r.
oraz  w  miejscu  publicznie  dostępnym  w  siedzibie  Komunalnego  Związku  Gmin  Regionu
Leszczyńskiego w Lesznie od dnia 03.06.2015r. do dnia 10.06.2015r.

W  przedmiocie  roku  wskazanego  w  powodzie  unieważnienia  oferty  na  część  II  zamówienia
wyjaśnienia złożyła Pani Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego M.R.:

„W informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w punkcie 3 w ostatnim wersie pojawił się błąd
pisarski. Podano datę niezłożenia oferty do dnia 26 maja 2014 r. a powinno być do dnia 26 maja 2015
r., taka data wynika z całej dokumentacji przetargowej – dzień złożenia oferty do dnia 26 maja 2015 r.
do godz. 10:00.”

Kserokopia  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty oraz  wyjaśnienia  Pani  Kierownik
Referatu Organizacyjno-Administracyjnego M.R. – akta kontroli B.III.2.2.16

Umowy
Część I 

W dniu 11 czerwca 2015 roku zawarto umowę Nr GO.272.2.2015 pomiędzy:  Komunalnym
Związkiem Gmin  Regionu Leszczyńskiego  z  siedzibą  w Lesznie  64-100,  przy  ul.17  Stycznia  90,
zwanym dalej  „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1. Eugeniusza Karpińskiego – Przewodniczącego Zarządu KZGRL,
2. Adama Mytycha – Zastępcę Przewodniczącego Zarządu KZGRL przy kontrasygnacie Głównego
Księgowego KZGRL – Lidii Krzyżoszczak, a 
Miejskim Zakładem Oczyszczania Sp. z o.o., z siedzibą w Lesznie 64-100, przy ul. Saperskiej 23,
zwaną dalej ”Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
1. Pana Wisława Wojdyłę – Prezesa Zarządu

Umowa  została  zawarta  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość przekracza równowartość kwoty,  
o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) o następującej treści:
Przedmiotem  umowy  jest  świadczenie  usługi  w  zakresie  utworzenia  i  prowadzenia  Punktów
Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych  (zwanego  dalej  PSZOK),  od  właścicieli
nieruchomości  położonych  na  terenie  Komunalnego  Związku  Gmin  Regionu  Leszczyńskiego
(zwanego dalej  KZGRL),  zlokalizowanego  w  Krobi oraz  transportu  zgromadzonych  odpadów do
regionalnej  instalacji  przetwarzania  odpadów komunalnych  wskazanej  w uchwale  Nr XXV/441/12
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu
Gospodarki  Odpadami  dla  Województwa Wielkopolskiego na lata  2012 –2017,  tj.  do Regionalnej
Instalacji  Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Trzebani.
W umowie określono między innymi:
1. przedmiot umowy (§ 1 umowy),
2. przewidywalną, podstawową, łączną masę odpadów w ramach zamówienia, która będzie zebrana 

w PSZOK i przetransportowana do RIPOK przez Wykonawcę w okresie obowiązywania umowy
zgodnie ze SIWZ: 181,37 Mg selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

3. termin realizacji usługi od dnia 01.07.2015 roku do dnia 31.12.2017 roku,

44



5. wynagrodzenie przysługujące wykonawcy:
1. Strony ustalają następujące wynagrodzenie Wykonawcy: 
 za prowadzenie PSZOK – ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości  6.800,00 zł

brutto (słownie: sześć tysięcy osiemset zł 00/100); 
 za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości  150,00 zł

brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych zero groszy) za transport 1 Mg odpadów z PSZOK
do RIPOK.

2. Cena  jednostkowa  za  transport  1  Mg  odpadów  z  PSZOK  do  RIPOK,  podana  przez
Zamawiającego  jest  ceną  ostateczną  oraz  będzie  obowiązywała  przez  cały  okres  realizacji
umowy i nie będzie podlegała żadnym zmianom.

3. Cena  ryczałtowa  za  wykonanie  usługi  prowadzenia  PSZOK  objętej  niniejszą  umową,
zaoferowana  przez  Wykonawcę  w ofercie  przetargowej  jest  ceną  ostateczną,  uwzględniającą
wszystkie koszty wynikające z treści niniejszej umowy oraz będzie obowiązywała przez cały
okres realizacji umowy i nie będzie podlegała żadnym zmianom.

4.  Miesięczne  wynagrodzenie  Wykonawcy  stanowi  kwotę  wynikającą  z  sumy  ryczałtu  za
prowadzenie  punktu  PSZOK  oraz  kwoty  będącej  iloczynem  masy  (wyrażonej  w  Mg)
przetransportowanych odpadów z PSZOK do RIPOK i kwoty 150,00 zł.

5. Wynagrodzenie  Wykonawcy  z  tytułu  realizacji  przedmiotu  umowy,  przy  założeniu  ilości
odpadów  określonych  w  §  5  ust.  1,  na  dzień  zawarcia  niniejszej  umowy  określa  się  na
231.205,50 zł  brutto (słownie:  dwieście  trzydzieści  jeden tysięcy dwieście  pięć zł  50/100),  
z zastrzeżeniem § 5 ust. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia, w związku ze zwiększeniem lub
zmniejszeniem łącznej masy odpadów określonej w § 5 ust.1, nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

6. Rozliczenie  za  wykonanie  usługi  transportu  odpadów  objętego  przedmiotową  umową
następować  będzie  w  cyklu  miesięcznym  na  podstawie  łącznej  masy  przetransportowanych
odpadów z PSZOK do RIPOK potwierdzonej przez RIPOK (karta przekazania odpadów wraz 
z  potwierdzeniami  wagowymi)  oraz  składanych  przez  Wykonawcę  miesięcznych  raportów  
i ewidencji (o których mowa w SIWZ) przekazanych Zamawiającemu. 

7. Wykonawca  doręcza  Zamawiającemu  fakturę  VAT za  usługi  świadczone  w  danym  okresie
rozliczeniowym wraz z raportem, o którym mowa w SIWZ w pkt 2.7lit. b.

8. Zapłata należności, o której mowa w ust. 4, zostanie uiszczona na konto Wykonawcy w terminie
14 dni  od daty otrzymania  przez  Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury za każdy
miesiąc obowiązywania umowy.

9. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust.1 samodzielnie. 
10. Wykonawca  nie  może  powierzyć  podwykonawcy  innej  części  przedmiotu  umowy  niż

wskazane w ofercie.
11. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie  zadania,

Wykonawca odpowiada jak za własne.
12.  W  przypadku  gdy  Wykonawca  zamierza  realizować  zamówienie  przy  udziale

Podwykonawcy/ów, rozliczenie za zrealizowany przedmiot umowy nastąpi wg niżej określonej
zasady: 
 wystawienie  faktury  za  zakres  realizowany  przy  udziale  Podwykonawców  winien  być
poprzedzony złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia o uregulowaniu przez niego należności
na rzecz Podwykonawcy oraz oświadczenia Podwykonawcy, w którym potwierdza uregulowanie
należnego mu wynagrodzenia. Zapłata niniejszej faktury nastąpi w terminie do 14 dni od daty jej
doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

13.  Za  dzień  zapłaty  uważa  się  dzień  wydania  dyspozycji  (polecenia  przelewu)  z  rachunku
bankowego Zamawiającego.

6. W § 10 umowy przewidziano kary umowne i ich wysokość oraz okoliczności w jakich Wykonawca
zapłaci na rzecz Zamawiającego.
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7. W § 8 umowy wskazano możliwość zmiany zawartej umowy o zamówienie w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Część III
W dniu 11 czerwca 2015 roku zawarto umowę Nr GO.272.3.2015 pomiędzy:  Komunalnym

Związkiem Gmin  Regionu Leszczyńskiego  z  siedzibą  w Lesznie  64-100,  przy  ul.17  Stycznia  90,
zwanym dalej  „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1. Eugeniusza Karpińskiego – Przewodniczącego Zarządu KZGRL,
2. Adama Mytycha – Zastępcę Przewodniczącego Zarządu KZGRL przy kontrasygnacie Głównego
Księgowego KZGRL – Lidii Krzyżoszczak, a 
Miejskim Zakładem Oczyszczania Sp. z o.o., z siedzibą w Lesznie 64-100, przy ul. Saperskiej 23,
zwaną dalej ”Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
1. Pana Wisława Wojdyłę – Prezesa Zarządu

Umowa  została  zawarta  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość przekracza równowartość kwoty,  
o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) o następującej treści:
Przedmiotem  umowy  jest  świadczenie  usługi  w  zakresie  utworzenia  i  prowadzenia  Punktów
Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych  (zwanego  dalej  PSZOK),  od  właścicieli
nieruchomości  położonych  na  terenie  Komunalnego  Związku  Gmin  Regionu  Leszczyńskiego
(zwanego dalej  KZGRL),  zlokalizowanego w  Lipnie oraz  transportu zgromadzonych  odpadów do
regionalnej  instalacji  przetwarzania  odpadów komunalnych  wskazanej  w uchwale  Nr XXV/441/12
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu
Gospodarki  Odpadami  dla  Województwa Wielkopolskiego na lata  2012 –2017,  tj.  do Regionalnej
Instalacji  Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Trzebani.
W umowie określono między innymi:
1. przedmiot umowy (§ 1 umowy),
2. przewidywalną, podstawową, łączną masę odpadów w ramach zamówienia, która będzie zebrana w

PSZOK i  przetransportowana  do RIPOK przez  Wykonawcę  w okresie  obowiązywania  umowy
zgodnie ze SIWZ: 91,13 Mg selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

3. termin realizacji usługi od dnia 01.07.2015 roku do dnia 31.12.2017 roku,
5. wynagrodzenie przysługujące wykonawcy:

1. Strony ustalają następujące wynagrodzenie Wykonawcy: 
 za prowadzenie PSZOK – ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości  6.200,00 zł

brutto (słownie: sześć tysięcy dwieście zł 00/100); 
 za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości  150,00 zł

brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych zero groszy) za transport 1 Mg odpadów z PSZOK
do RIPOK.

2. Cena  jednostkowa  za  transport  1  Mg  odpadów  z  PSZOK  do  RIPOK,  podana  przez
Zamawiającego  jest  ceną  ostateczną  oraz  będzie  obowiązywała  przez  cały  okres  realizacji
umowy i nie będzie podlegała żadnym zmianom.

3. Cena  ryczałtowa  za  wykonanie  usługi  prowadzenia  PSZOK  objętej  niniejszą  umową,
zaoferowana  przez  Wykonawcę  w ofercie  przetargowej  jest  ceną  ostateczną,  uwzględniającą
wszystkie koszty wynikające z treści niniejszej umowy oraz będzie obowiązywała przez cały
okres realizacji umowy i nie będzie podlegała żadnym zmianom.

4.  Miesięczne  wynagrodzenie  Wykonawcy  stanowi  kwotę  wynikającą  z  sumy  ryczałtu  za
prowadzenie  punktu  PSZOK  oraz  kwoty  będącej  iloczynem  masy  (wyrażonej  w  Mg)
przetransportowanych odpadów z PSZOK do RIPOK i kwoty 150,00 zł.

5. Wynagrodzenie  Wykonawcy  z  tytułu  realizacji  przedmiotu  umowy,  przy  założeniu  ilości
odpadów  określonych  w  §  5  ust.  1,  na  dzień  zawarcia  niniejszej  umowy  określa  się  na
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199.669,50  zł brutto (słownie:  sto  dziewięćdziesiąt  dziewięć  tysięcy  sześćset  sześćdziesiąt
dziewięć zł 50/100), z zastrzeżeniem § 5 ust. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia, w związku ze
zwiększeniem lub zmniejszeniem łącznej masy odpadów określonej w § 5 ust.1, nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

6. Rozliczenie  za  wykonanie  usługi  transportu  odpadów  objętego  przedmiotową  umową
następować  będzie  w  cyklu  miesięcznym  na  podstawie  łącznej  masy  przetransportowanych
odpadów z PSZOK do RIPOK potwierdzonej przez RIPOK (karta przekazania odpadów wraz 
z  potwierdzeniami  wagowymi)  oraz  składanych  przez  Wykonawcę  miesięcznych  raportów  
i ewidencji (o których mowa w SIWZ) przekazanych Zamawiającemu. 

7. Wykonawca  doręcza  Zamawiającemu  fakturę  VAT za  usługi  świadczone  w  danym  okresie
rozliczeniowym wraz z raportem, o którym mowa w SIWZ w pkt 2.7lit. b.

8. Zapłata należności, o której mowa w ust. 4, zostanie uiszczona na konto Wykonawcy w terminie
14 dni  od daty otrzymania  przez  Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury za każdy
miesiąc obowiązywania umowy.

9. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust.1 samodzielnie. 
10. Wykonawca  nie  może  powierzyć  podwykonawcy  innej  części  przedmiotu  umowy  niż

wskazane w ofercie.
11. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie  zadania,

Wykonawca odpowiada jak za własne.
12.  W  przypadku  gdy  Wykonawca  zamierza  realizować  zamówienie  przy  udziale

Podwykonawcy/ów, rozliczenie za zrealizowany przedmiot umowy nastąpi wg niżej określonej
zasady: 
 wystawienie  faktury  za  zakres  realizowany  przy  udziale  Podwykonawców  winien  być
poprzedzony złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia o uregulowaniu przez niego należności
na rzecz Podwykonawcy oraz oświadczenia Podwykonawcy, w którym potwierdza uregulowanie
należnego mu wynagrodzenia. Zapłata niniejszej faktury nastąpi w terminie do 14 dni od daty jej
doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

13.  Za  dzień  zapłaty  uważa  się  dzień  wydania  dyspozycji  (polecenia  przelewu)  z  rachunku
bankowego Zamawiającego.

6. W § 10 umowy przewidziano kary umowne i ich wysokość oraz okoliczności w jakich Wykonawca
zapłaci na rzecz Zamawiającego.

7. W § 8 umowy wskazano możliwość zmiany zawartej umowy o zamówienie w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Część IV
W dniu 11 czerwca 2015 roku zawarto umowę Nr GO.272.4.2015 pomiędzy:  Komunalnym

Związkiem Gmin  Regionu Leszczyńskiego  z  siedzibą  w Lesznie  64-100,  przy  ul.17  Stycznia  90,
zwanym dalej  „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1. Eugeniusza Karpińskiego – Przewodniczącego Zarządu KZGRL,
2. Adama Mytycha – Zastępcę Przewodniczącego Zarządu KZGRL przy kontrasygnacie Głównego
Księgowego KZGRL – Lidii Krzyżoszczak, a 
Miejskim Zakładem Oczyszczania Sp. z o.o., z siedzibą w Lesznie 64-100, przy ul. Saperskiej 23,
zwaną dalej ”Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
1. Pana Wisława Wojdyłę – Prezesa Zarządu

Umowa  została  zawarta  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość przekracza równowartość kwoty,  
o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) o następującej treści:
Przedmiotem  umowy  jest  świadczenie  usługi  w  zakresie  utworzenia  i  prowadzenia  Punktów
Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych  (zwanego  dalej  PSZOK),  od  właścicieli
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nieruchomości  położonych  na  terenie  Komunalnego  Związku  Gmin  Regionu  Leszczyńskiego
(zwanego dalej KZGRL), zlokalizowanego w  Pakosławiu oraz transportu zgromadzonych odpadów
do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w uchwale Nr XXV/441/12
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu
Gospodarki  Odpadami  dla  Województwa Wielkopolskiego na lata  2012 –2017,  tj.  do Regionalnej
Instalacji  Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Trzebani.
W umowie określono między innymi:
1. przedmiot umowy (§ 1 umowy),
2. przewidywalną, podstawową, łączną masę odpadów w ramach zamówienia, która będzie zebrana 

w PSZOK i przetransportowana do RIPOK przez Wykonawcę w okresie obowiązywania umowy
zgodnie ze SIWZ: 78,08 Mg selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

3. termin realizacji usługi od dnia 01.07.2015 roku do dnia 31.12.2017 roku,
5. wynagrodzenie przysługujące wykonawcy:

1. Strony ustalają następujące wynagrodzenie Wykonawcy: 
 za prowadzenie PSZOK – ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości  6.600,00 zł

brutto (słownie: sześć tysięcy sześćset zł 00/100); 
 za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości  150,00 zł

brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych zero groszy) za transport 1 Mg odpadów z PSZOK
do RIPOK.

2. Cena  jednostkowa  za  transport  1  Mg  odpadów  z  PSZOK  do  RIPOK,  podana  przez
Zamawiającego  jest  ceną  ostateczną  oraz  będzie  obowiązywała  przez  cały  okres  realizacji
umowy i nie będzie podlegała żadnym zmianom.

3. Cena  ryczałtowa  za  wykonanie  usługi  prowadzenia  PSZOK  objętej  niniejszą  umową,
zaoferowana  przez  Wykonawcę  w ofercie  przetargowej  jest  ceną  ostateczną,  uwzględniającą
wszystkie koszty wynikające z treści niniejszej umowy oraz będzie obowiązywała przez cały
okres realizacji umowy i nie będzie podlegała żadnym zmianom.

4.  Miesięczne  wynagrodzenie  Wykonawcy  stanowi  kwotę  wynikającą  z  sumy  ryczałtu  za
prowadzenie  punktu  PSZOK  oraz  kwoty  będącej  iloczynem  masy  (wyrażonej  w  Mg)
przetransportowanych odpadów z PSZOK do RIPOK i kwoty 150,00 zł.

5. Wynagrodzenie  Wykonawcy  z  tytułu  realizacji  przedmiotu  umowy,  przy  założeniu  ilości
odpadów  określonych  w  §  5  ust.  1,  na  dzień  zawarcia  niniejszej  umowy  określa  się  na
209.712,00  zł brutto (słownie:  dwieście  dziewięć  tysięcy  siedemset  dwanaście  tysięcy  zł
00/100),  z  zastrzeżeniem  §  5  ust.  3.  Zmiana  wysokości  wynagrodzenia,  w  związku  ze
zwiększeniem lub zmniejszeniem łącznej masy odpadów określonej w § 5 ust.1, nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

6. Rozliczenie  za  wykonanie  usługi  transportu  odpadów  objętego  przedmiotową  umową
następować  będzie  w  cyklu  miesięcznym  na  podstawie  łącznej  masy  przetransportowanych
odpadów z PSZOK do RIPOK potwierdzonej przez RIPOK (karta przekazania odpadów wraz 
z  potwierdzeniami  wagowymi)  oraz  składanych  przez  Wykonawcę  miesięcznych  raportów  
i ewidencji (o których mowa w SIWZ) przekazanych Zamawiającemu. 

7. Wykonawca  doręcza  Zamawiającemu  fakturę  VAT za  usługi  świadczone  w  danym  okresie
rozliczeniowym wraz z raportem, o którym mowa w SIWZ w pkt 2.7lit. b.

8. Zapłata należności, o której mowa w ust. 4, zostanie uiszczona na konto Wykonawcy w terminie
14 dni  od daty otrzymania  przez  Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury za każdy
miesiąc obowiązywania umowy.

9. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust.1 samodzielnie. 
10. Wykonawca  nie  może  powierzyć  podwykonawcy  innej  części  przedmiotu  umowy  niż

wskazane w ofercie.
11. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie  zadania,

Wykonawca odpowiada jak za własne.
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12.  W  przypadku  gdy  Wykonawca  zamierza  realizować  zamówienie  przy  udziale
Podwykonawcy/ów, rozliczenie za zrealizowany przedmiot umowy nastąpi wg niżej określonej
zasady: 
 wystawienie  faktury  za  zakres  realizowany  przy  udziale  Podwykonawców  winien  być
poprzedzony złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia o uregulowaniu przez niego należności
na rzecz Podwykonawcy oraz oświadczenia Podwykonawcy, w którym potwierdza uregulowanie
należnego mu wynagrodzenia. Zapłata niniejszej faktury nastąpi w terminie do 14 dni od daty jej
doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

13.  Za  dzień  zapłaty  uważa  się  dzień  wydania  dyspozycji  (polecenia  przelewu)  z  rachunku
bankowego Zamawiającego.

6. W § 10 umowy przewidziano kary umowne i ich wysokość oraz okoliczności w jakich Wykonawca
zapłaci na rzecz Zamawiającego.

7. W § 8 umowy wskazano możliwość zmiany zawartej umowy o zamówienie w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Część V
W dniu 11 czerwca 2015 roku zawarto umowę Nr GO.272.5.2015 pomiędzy:  Komunalnym

Związkiem Gmin  Regionu Leszczyńskiego  z  siedzibą  w Lesznie  64-100,  przy  ul.17  Stycznia  90,
zwanym dalej  „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1. Eugeniusza Karpińskiego – Przewodniczącego Zarządu KZGRL,
2. Adama Mytycha – Zastępcę Przewodniczącego Zarządu KZGRL przy kontrasygnacie Głównego
Księgowego KZGRL – Lidii Krzyżoszczak, a 
Miejskim Zakładem Oczyszczania Sp. z o.o., z siedzibą w Lesznie 64-100, przy ul. Saperskiej 23,
zwaną dalej ”Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
1. Pana Wisława Wojdyłę – Prezesa Zarządu

Umowa  została  zawarta  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość przekracza równowartość kwoty,  
o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) o następującej treści:
Przedmiotem  umowy  jest  świadczenie  usługi  w  zakresie  utworzenia  i  prowadzenia  Punktów
Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych  (zwanego  dalej  PSZOK),  od  właścicieli
nieruchomości  położonych  na  terenie  Komunalnego  Związku  Gmin  Regionu  Leszczyńskiego
(zwanego dalej KZGRL), zlokalizowanego w Pępowie oraz transportu zgromadzonych odpadów do
regionalnej  instalacji  przetwarzania  odpadów komunalnych  wskazanej  w uchwale  Nr XXV/441/12
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu
Gospodarki  Odpadami  dla  Województwa Wielkopolskiego na lata  2012 –2017,  tj.  do Regionalnej
Instalacji  Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Trzebani.
W umowie określono między innymi:
1. przedmiot umowy (§ 1 umowy),
2. przewidywalną, podstawową, łączną masę odpadów w ramach zamówienia, która będzie zebrana 

w PSZOK i przetransportowana do RIPOK przez Wykonawcę w okresie obowiązywania umowy
zgodnie ze SIWZ: 86,59 Mg selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

3. termin realizacji usługi od dnia 01.07.2015 roku do dnia 31.12.2017 roku,
5. wynagrodzenie przysługujące wykonawcy:

1. Strony ustalają następujące wynagrodzenie Wykonawcy: 
 za prowadzenie PSZOK – ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości  6.800,00 zł

brutto (słownie: sześć tysięcy osiemset zł 00/100); 
 za transport odpadów zgromadzonych w PSZOK – wynagrodzenie w wysokości  150,00 zł

brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych zero groszy) za transport 1 Mg odpadów z PSZOK do
RIPOK.
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2. Cena  jednostkowa  za  transport  1  Mg  odpadów  z  PSZOK  do  RIPOK,  podana  przez
Zamawiającego  jest  ceną  ostateczną  oraz  będzie  obowiązywała  przez  cały  okres  realizacji
umowy i nie będzie podlegała żadnym zmianom.

3. Cena  ryczałtowa  za  wykonanie  usługi  prowadzenia  PSZOK  objętej  niniejszą  umową,
zaoferowana  przez  Wykonawcę  w ofercie  przetargowej  jest  ceną  ostateczną,  uwzględniającą
wszystkie koszty wynikające z treści niniejszej umowy oraz będzie obowiązywała przez cały
okres realizacji umowy i nie będzie podlegała żadnym zmianom.

4.  Miesięczne  wynagrodzenie  Wykonawcy  stanowi  kwotę  wynikającą  z  sumy  ryczałtu  za
prowadzenie  punktu  PSZOK  oraz  kwoty  będącej  iloczynem  masy  (wyrażonej  w  Mg)
przetransportowanych odpadów z PSZOK do RIPOK i kwoty 150,00 zł.

5. Wynagrodzenie  Wykonawcy  z  tytułu  realizacji  przedmiotu  umowy,  przy  założeniu  ilości
odpadów  określonych  w  §  5  ust.  1,  na  dzień  zawarcia  niniejszej  umowy  określa  się  na
216.988,50 zł brutto (słownie: dwieście szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem zł
50/100),  z  zastrzeżeniem  §  5  ust.  3.  Zmiana  wysokości  wynagrodzenia,  w  związku  ze
zwiększeniem lub zmniejszeniem łącznej masy odpadów określonej w § 5 ust.1, nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

6. Rozliczenie  za  wykonanie  usługi  transportu  odpadów  objętego  przedmiotową  umową
następować  będzie  w  cyklu  miesięcznym  na  podstawie  łącznej  masy  przetransportowanych
odpadów z PSZOK do RIPOK potwierdzonej przez RIPOK (karta przekazania odpadów wraz 
z  potwierdzeniami  wagowymi)  oraz  składanych  przez  Wykonawcę  miesięcznych  raportów  
i ewidencji (o których mowa w SIWZ) przekazanych Zamawiającemu. 

7. Wykonawca  doręcza  Zamawiającemu  fakturę  VAT za  usługi  świadczone  w  danym  okresie
rozliczeniowym wraz z raportem, o którym mowa w SIWZ w pkt 2.7lit. b.

8. Zapłata należności, o której mowa w ust. 4, zostanie uiszczona na konto Wykonawcy w terminie
14 dni  od daty otrzymania  przez  Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury za każdy
miesiąc obowiązywania umowy.

9. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust.1 samodzielnie. 
10. Wykonawca  nie  może  powierzyć  podwykonawcy  innej  części  przedmiotu  umowy  niż

wskazane w ofercie.
11. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie  zadania,

Wykonawca odpowiada jak za własne.
12.  W  przypadku  gdy  Wykonawca  zamierza  realizować  zamówienie  przy  udziale

Podwykonawcy/ów, rozliczenie za zrealizowany przedmiot umowy nastąpi wg niżej określonej
zasady: 
 wystawienie  faktury  za  zakres  realizowany  przy  udziale  Podwykonawców  winien  być
poprzedzony złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia o uregulowaniu przez niego należności
na rzecz Podwykonawcy oraz oświadczenia Podwykonawcy, w którym potwierdza uregulowanie
należnego mu wynagrodzenia. Zapłata niniejszej faktury nastąpi w terminie do 14 dni od daty jej
doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

13.  Za  dzień  zapłaty  uważa  się  dzień  wydania  dyspozycji  (polecenia  przelewu)  z  rachunku
bankowego Zamawiającego.

6. W § 10 umowy przewidziano kary umowne i ich wysokość oraz okoliczności w jakich Wykonawca
zapłaci na rzecz Zamawiającego.

7. W § 8 umowy wskazano możliwość zmiany zawartej umowy o zamówienie w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Kserokopia zawartych umów – akta kontroli B.III.2.2.17
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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  zawarta  została  w  dniu  11.06.2015r.  Ogłoszenie  
o  udzieleniu  zamówienia:  „Utworzenie  i  prowadzenie  Punktów  Selektywnego  Zbierania  Odpadów
Komunalnych  PSZOK” zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu
03.06.2015r. Numer ogłoszenia: 2015/S 108 – 196840. Zamawiający wypełnił obowiązek określony 
w art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wykonawca tj.: Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Saperska 23, 64-100 Leszno za wykonanie
przedmiotu zamówienia wystawili w okresie objętym umową faktury, które sklasyfikowano w dziale
900,  rozdziale  90002  §  4300  na  łączną  kwotę  536.256,30  zł  z  VAT.  Faktury  zostały  opisane
drugostronnie  i  podpisane  przez  pracownika  merytorycznego,  widnieją  na  nich  także  zapisy
wskazujące  czy jest  to  wydatek  strukturalny,  zapisy dotyczące  stosowania  przepisów ustawy Pzp,
numery identyfikacji dokumentu oraz data dokonania zapłaty. 

Wykaz wydatków dokonanych na podstawie rozstrzygnięć przetargowych - Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)Krobia, Krzywiń, Lipno, Pakosław, Pępowo.

Wyszczególni
enie Gmina

Lipiec 
2015 r. 

Sierpień 2015
r.

Wrzesień 
2015 r.

Październik 
2015 r.

Listopad
2015 r.

Razem
wydatki 2015

Utworzenie
i

prowadzeni
e Punktów
Selektywne

go
Zbierania
Odpadów

Komunalny
ch (PSZOK)

Krobia 6 800,00 zł 7 217,00 zł 7 709,00 zł 7 322,60 zł 9 093,50 zł 38 142,10 zł

Krzywiń

działając
zgodnie z art.
93 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia

29 stycznia
2004 roku –

Prawo
zamówień

publicznych
(Dz. U. z 2013
r., poz 907 z
późn. zm.)

Zamawiający
unieważnił

przedmiotow
e

postępowanie
o udzielenie
zamówienia
publicznego
w części II.

0,00 zł

Lipno 6 200,00 zł 6 837,50 zł 6 413,00 zł 6 747,50 zł 6 473,00 zł 32 671,00 zł

Pakosław 6 600,00 zł 6 603,00 zł 6 600,00 zł 6 966,15 zł 6 600,00 zł 33 369,15 zł

Pępowo 6 800,00 zł 6 829,25 zł 7 977,50 zł 7 438,85 zł 8 355,50 zł 37 401,10 zł
Podsumowan

ie x 26 400,00 zł 27 486,75 zł 28 699,50 zł 28 475,10 zł 30 522,00 zł
141 583,35 zł

 

Wyszczególni
enie Gmina

Grudzień
2015r.

Styczeń
2016r.

Luty   
2016 r.

Marzec 
2016 r.

Kwiecień
2016r.

Maj 2016 r.

Utworzenie i Krobia 6 800,00 zł 7 607,00 zł 6 993,50 zł 7 997,00 zł 8 135,00 zł 8 382,50 zł
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prowadzenie
Punktów

Selektywneg
o Zbierania
Odpadów

Komunalnych
(PSZOK)

Krzywiń

działając
zgodnie z art.
93 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia

29 stycznia
2004 roku –

Prawo
zamówień

publicznych
(Dz. U. z 2013
r., poz 907 z
późn. zm.)

Zamawiający
unieważnił

przedmiotow
e

postępowanie
o udzielenie
zamówienia
publicznego
w części II.

0,00 zł

Lipno 6 554,00 zł 6 239,00 zł 6 336,50 zł 7 262,00 zł 7 311,50 zł 6 545,00 zł

Pakosław 7 356,00 zł 6 600,00 zł 7 395,00 zł 6 600,00 zł 7 785,00 zł 6 984,00 zł

Pępowo 7 685,00 zł 6 908,00 zł 7 868,00 zł 6 986,00 zł 8 210,00 zł 6 932,00 zł

Podsumowan
ie x 28 395,00 zł 27 354,00 zł 28 593,00 zł 28 845,00 zł 31 441,50 zł 28 843,50 zł

Wyszczególni
enie Gmina

Czerwiec
2016r.

Lipiec
2016r.

Sierpień
2016 r.

Wrzesień
2016 r.

Październik
2016 r.

Listopad
2016r.

Razem
wydatki 2016

Utworzenie i
prowadzenie

Punktów
Selektywneg
o Zbierania
Odpadów

Komunalnych
(PSZOK)

Krobia 7 418,00 zł 8 993,00 zł 10 611,65 zł 8 093,00 zł 8 907,05 zł 7 769,00 zł 97 706,70 zł

Krzywiń

działając
zgodnie z art.
93 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia

29 stycznia
2004 roku –

Prawo
zamówień

publicznych
(Dz. U. z 2013
r., poz 907 z
późn. zm.)

Zamawiający
unieważnił

przedmiotow
e

postępowanie
o udzielenie
zamówienia
publicznego
w części II.

0,00 zł

Lipno 7 533,50 zł 7 934,00 zł 8 486,00 zł 6 741,05 zł 6 882,50 zł 6 500,00 zł 84 325,05 zł

Pakosław 7 533,00 zł 6 909,00 zł 7 407,00 zł 6 731,70 zł 7 686,00 zł 7 179,00 zł 86 165,70 zł

Pępowo 9 516,50 zł 8 234,00 zł 8 726,00 zł 8 845,40 zł 8 155,55 zł 7 727,00 zł 95 793,45 zł

Podsumowan
ie x 32 001,00 zł 32 070,00 zł 35 230,65 zł 30 411,15 zł 31 631,10 zł 29 175,00 zł

363 990,90 zł
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Wyszczególni
enie Gmina

Grudzień
2016 r.

Razem
wydatki 2017

Utworzenie i
prowadzenie

Punktów
Selektywneg
o Zbierania
Odpadów

Komunalnych
(PSZOK)

Krobia 8 757,35 zł 8 757,35 zł

Krzywiń

działając zgodnie z art. 93
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 roku –
Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z
2013 r., poz 907 z późn.

zm.) Zamawiający
unieważnił

przedmiotowe
postępowanie o

udzielenie zamówienia
publicznego w części II.

 

Lipno 7 181,00 zł 7 181,00 zł

Pakosław 6 732,90 zł 6 732,90 zł

Pępowo 8 010,80 zł 8 010,80 zł
Podsumowan

ie x 30 682,05 zł
30 682,05 zł

Zestawienie wykazu wydatków dokonanych na podstawie rozstrzygnięć przetargowych – Utworzenie 
i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Krobia, Krzywiń.
Lipno, Pakosław, Pępowo sporządzone przez Panią Główną księgową – akta kontroli B.III.2.2.18

III.2.3 Pożyczki, kredyty, emisje obligacji.   

Zadłużenie  Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego z siedzibą w Lesznie na koniec
2015 roku wynosiło 0,00 zł.  złotych (dane zgodne z Sprawozdaniem Rb-Z według stanu na koniec IV
kwartału 2015 r., z dnia 11.02.2016 r.). Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego w 2015 r.
9i  w  latach  wcześniejszych)  nie  udzielał  poręczeń  i  gwarancji  i  nie  dokonywał  emisji  obligacji,
ponadto nie zaciągał kredytów i pożyczek. 

1. III.2.4 Analiza wydatków przy wykorzystaniu programu ACL. 

W wyniku kontroli prawidłowości dokonywania wydatków w 2015 r. zgodnie z zasadami określonymi
w przepisach art. 44 ust. 1 pkt. 3, art. 52 ust. 1 pkt. 2 i art. 254 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) nie stwierdzono przypadków dokonania
wydatków ponad plan finansowy. 
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