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Wałbrzych: Wywóz niesegregowanych stałych odpadów miejskich z terenu 

nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na 

terenie Wałbrzycha. 

Numer ogłoszenia: 509372 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. , ul. Piastów Śląskich 1, 

58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz niesegregowanych 

stałych odpadów miejskich z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w 

Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie Wałbrzycha.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZED-

MIOTU ZAMÓWIENIA.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą 

"Wywóz niesegregowanych stałych odpadów miejskich z terenu nieruchomości administro-

wanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie Wałbrzycha z posesji przy 

ul. Piastów Śląskich 1( Zamek Książ) i z posesji przy ulicy Wrocławskiej 158 (Palmiarnia). 2. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 2.1. Odbiór i wywóz niesegrego-

wanych odpadów miejskich o kodzie odpadów 20.03.01 w szacowanych ilościach : a) w 

kontenerach o pojemności 7 m3 - 215 sztuk, b) w pojemnikach o pojemności 120 litrów -17 

sztuk, c) w pojemnikach o pojemności 240 litrów - 22 sztuki, d) w pojemnikach o pojemności 

1100 litrów -52 sztuki. 2.2. Częstotliwość wywozu niesegregowanych odpadów miejskich 

wynosi : A. z posesji przy ulicy Piastów Śląskich 1 ( Zamek Książ):a) dla kontenerów o poje-

mności 7 m3 z dwóch miejsc gromadzenia odpadów w pojemnikach (boks i tunel) w okresie 

od 1 kwietnia do 30 września, minimum dwa wywozy w tygodniu (we wtorek i w piątek), a w 

okresie od 1 października do 31 marca każdego roku minimum jeden wywóz w tygodniu (we 

wtorek); b) dla pojemników o pojemności 240 litrów i 120 litrów częstotliwość uzgadniana 

będzie każdorazowo przez strony w formie pisemnej i wiąże się z obsługą imprez kultural-
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nych odbywających na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu; B. z 

posesji przy ulicy Wrocławskiej 158 ( Palmiarnia): a) dla pojemników o pojemności 1100 

litrów z jednego miejsca gromadzenia odpadów w pojemnikach (plac przy kotłowni) przez 

cały rok minimum jeden wywóz w tygodniu ( w czwartek); b) dla pojemników o pojemności 

240 litrów i 120 litrów częstotliwość uzgadniana będzie każdorazowo przez strony w formie 

pisemnej i wiąże się z obsługą imprez kulturalnych odbywających na terenie Palmiarni w 

Wałbrzychu. 2.3. Dostarczanie przez Wykonawcę kontenerów i pojemników w miejscu gro-

madzenia tych odpadów w pojemnikach a mianowicie: a) na terenie posesji w Wałbrzychu 

przy ulicy Piastów Śląskich 1 ( Zamek Książ) w boksie przy Oślej Drodze - 1 kontener 7 m3, 

miejsce przed tunelem wjazdowym do Zamku - 1 kontener 7 m3, pojemniki o pojemności 240 

l i 120 litrów - plac przed garażami: b) na terenie posesji w Wałbrzychu przy ulicy Wrocław-

skiej 158 ( Palmiarnia) na placu przy kotłowni - 1 pojemnik 1100 litrów oraz pojemniki 240 

litrów i 120 lit-rów. 2.4.Nieodpłatne przestawianie kontenerów na odpady w nowe miejsca 

gromadzenia odpadów lub czasowe ustawienie dodatkowych kontenerów i / lub pojemników 

na pisemne zlecenie Zamawiającego. 2.5.Wywóz miejskich niesegregowanych stałych odpa-

dów w przypadku wcześniejszego zapełnienia pojemników w terminie do 2 dni po telefoni-

cznym zgłoszeniu przez administratora nieruchomości. Odpłatność Zamawiającego w takim 

przypadku odbywać się będzie wg. cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formu-

larzu ofertowym. 2.6.Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia miejsc wyznaczo-

nych do gromadzenia odpadów w dodatkowe kontenery i /lub pojemniki do zbiórki odpadów 

w czasie trwania umowy oraz wyznaczania nowych stałych lub czasowych miejsc gromadze-

nia odpadów i ich opróżniania. Usługa realizowana będzie na zasadach i wg. cen jednostko-

wych określonych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 3.Ogólne wymagania doty-

czące realizacji przedmiotu zamówienia: 3.1.Wykonawca wykonywać będzie usługi w sposób 

zapewniający utrzymanie czystości i porządku w miejscach załadunku kontenerów i pojemni-

ków oraz na trasach wywozu odpadów, jak również zachowania pełnego standardu sanitarne-

go wykonywanych usług. 3.2. Wykonawca jest obowiązany do spełnienia następujących 

wymagań: - posiadania wyposażenia umożliwiające-go odbieranie odpadów miejskich od 

zamawiającego oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego; - utrzymania 

odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów miejskich od 

zamawiającego; - spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do 

odbierania odpadów miejskich od właścicieli nieruchomości; - zapewnienia odpowiedniego 

usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej. 3.3. Wykonywane usługi nie 

będą stwarzały uciążliwości i zagrożenia dla środowiska. 3.4.Odebrane od Zamawiającego 

odpady Wykonawca przekazywać będzie tylko podmiotom posiadającym zezwolenia na pro-

wadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania, odzysku i recyklingu odpadów. 3.5. Rea-

lizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa zawartymi w : a) ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2013 r., 

poz.21) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy; b) ustawie o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi 

do tej ustawy; c) ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy. d) 

ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 

150 - ze zmianami).. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zamówienie uzupełniające w oparciu o zapisy art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp o 

wartości 50% zamówienia podstawowego, polegające na powtórzeniu tego samego 



zamówienia opisanego w rozdziale II. pkt. 1.4) Ogłoszenia o zamówieniu oraz w 

rozdziale III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.32.00-8, 90.51.11.00-3, 90.51.20.00-9, 

91.51.10.00-2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 

01.01.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie 

zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości 2.000 zł ( słownie: dwa 

tysią-ce złotych 00/100) najpóźniej do dnia 19 grudnia 2013r. do godz.10.00. Wadium należy 

wnieść na konto Zamawiającego w Kredyt Banku S.A. Oddział Wałbrzych na rachunek nr: 35 

1500 1764 1217 6001 6040 0000 przelewem z za-znaczeniem nazwy postępowania: Wywóz 

niesegregowanych stałych odpadów miejskich z terenu nieruchomości administrowanych 

przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie Wałbrzycha. Wadium należy 

wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za 

pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy 

bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upły-

wem terminu składania ofert. W tym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przele-

wu wystawionego przez wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia 

przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. Wadium może być 

wnoszone również w innych formach zgodnie z art. 45, ust. 6 Prawo zamówień publicznych, 

w siedzibie Zamawiającego w Wałbrzychu 58-306 ulica Piastów Śląskich 1, pokój nr 18/1 ( 

kasa główna). Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innych formach 

należy dołączyć do oferty. Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres 

związania ofertą tj. 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu 

wymagań ustawowych - zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 

2 oraz złożył dokumenty : a) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów miejskich od właścicieli 

nierucho-mości prowadzonego w Gminę Wałbrzych, o którym mowa w art. 9b 

i 9c usta-wy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. 

poz.391 z późn. zmianami) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy; b) 

Aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie 

odpadów zgodnie z treścią art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach (tj. Dz. U. z 2010r. nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) lub posiadany 

wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz.21) z zakresu, o którym mowa w art. 

50 ust. 1 pkt. 5 tej ustawy lub aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów lub 

zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów - jeżeli wykonawca 

zbiera lub przetwarza odpady. Zamawiający uzna warunek za spełniony na 

podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i złożonych 

dokumentów zgodnie z formułą spełnia warunek - nie spełnia warunku. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wy-

magań ustawowych - zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 

oraz złożył dokumenty: Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadze-

nia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług o warto-

ści minimum 70.000 zł brutto, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 7, 

polegających na wywozie niesegregowanych stałych odpadów miejskich z 

podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem doku-

mentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; tj. referencjami od Zamawiających lub innymi dokumentami 

potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

W przypadku wspólne-go ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o 

udzielenie zamówienia, oceniane będą łącznie posiadana wiedza i doświadcze-

nie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia i złożonych dokumentów zgodnie z formułą spełnia 

warunek - nie spełnia warunku. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wy-

magań ustawowych - zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 

oraz złożył dokumenty: Wykaz sprzętu technicznego, według wzoru stanowią-

cego załącznik Nr 6 do SIWZ ,którym Wykonawca dysponuje lub będzie dy-

sponował, niezbędnego do realizacji zamówienia wraz z informacją o podsta-

wie dysponowania tymi zasobami, tj. minimum: a) kontenery o pojemności 7 

m3 w ilości minimum 4 sztuk, b) pojemnikami na kółkach o pojemności 120 

litrów w ilości minimum 17 sztuk, c) pojemniki na kółkach o pojemności 240 

litrów w ilości minimum 22 sztuki, d) pojemnikami o pojemności 1100 litrów 



w ilości minimum 2 sztuki, e) min. trzema pojazdami samochodowymi przy-

stosowanymi do wywozu kontenerów i pojemników, o których mowa w pun-

ktach a) ,b) i c) i d). Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie 

złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i złożonych dokumentów zgodnie 

z formułą spełnia warunek - nie spełnia warunku. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu 

wymagań ustawowych - zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 

2. Za-mawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia zgodnie z formułą spełnia warunek - nie spełnia 

warunku. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wy-

magań ustawowych - zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 

oraz złożył dokumenty: Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny doku-

ment potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przed-

miotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 60 000 PLN. W przypadku, gdy 

Wykonawca przedstawi polisę o wartości wyrażonej w innej walucie niż PLN. 

Zamawiający dokona przeliczenia na PLN po kursie średnim głoszonym przez 

Narodowy Bank Polski dla danej waluty z dnia otwarcia ofert. Zamawiający 

uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświad-

czenia i złożonych dokumentów zgodnie z formułą spełnia warunek - nie 

spełnia warunku. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 

szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 



których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z 

informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

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

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 

przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 

dysponował wykonawca: 

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

podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 

1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

 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 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

 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 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 



III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Wypełniony formularz ofertowy. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Propozycję treści umowy uwzględniającą istotne dla Zamawiającego warunki umowy , o 

których mowa w pkt. XVI specyfikacji i możliwe zmiany w zawartej umowie oraz warunki 



takiej zmiany, o których mowa w pkt. XVII specyfikacji przestawia załącznik Nr 9 do 

SIWZ.MOŻLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE I WARUNKI TAKIEJ ZMIANY. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie, której dokona-no wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, 

co najmniej jednej okoliczności wymienionej poniżej: 1. Zmiana terminu realizacji przedmio-

tu umowy. 1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: a) klę-

ski żywiołowe, b) udokumentowane warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację 

przedmiotu umowy. 1.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zama-

wiającego: a) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego, b) zmiana w 

zakresie przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikających ze strony Wykonawcy, c) w 

przypadku zbycia lub przejęcia przez inny podmiot administrowania nieruchomości w Wał-

brzychu przy ul. Piastów Śląskich 1 (Zamek Książ) lub przy ul. Wrocławskiej 158 (Palmiar-

nia), d) objęcie Zamawiającego systemem wywozu nieczystości komunalnych przez Gminę 

Wałbrzych. 1.3.W przypadku, gdy w postępowaniu złożone zostanie odwołanie, Zamawiający 

przedłuży termin realizacji zadania o czas ponad termin ustawowy na rozpatrzenie odwołania. 

1.4. Rozwiązanie umowy przed upływem okresu na który została zawarta z datą wyczerpania 

całkowitej wartości umowy brutto. 2.Zmiana wynagrodzenia: 2.1. Zmniejszenie ilości wywie-

zionych kontenerów i pojemników niezależnie od Wykonawcy służące celowemu wydatko-

waniu środków publicznych. W takim przypadku przewidywane jest proporcjonalne zmniej-

szenie wynagrodzenia w stosunku do określonego w ofercie. 2.2. Zmiana ceny brutto przed-

miotu zamówienia wynikająca wyłącznie z czynników niezależnych od Wykonawcy tj. usta-

wowej zmiany wysokości podatku VAT. 3. Zmiany pozostałe: 3.1. Odstąpienie od wykonania 

części umowy z powodu prze-jęcia przez inny podmiot administrowania nieruchomości w 

Wałbrzychu przy ul Piastów Śląskich 1 (Zamek Książ) lub przy ul. Wrocławskiej 158 (Pal-

miarnia). 3.2.Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy 

(np. zmiana rachunku bankowego, umowy, zmiana adresu, zmiana administratora nierucho-

mości, zmiana nazwy Zamawiającego, zmiana osób upoważnionych do reprezentowania stron 

itp.); 3.3. W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego np. gdy ob-

niży to koszty wywozu niesegregowanych odpadów miejskich. 4. Zmiany, o których mowa w 

ust. 2 nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. 5. Powyższe postanowienia 

stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, nie stanowią jednocześnie 

zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. Nie stanowią zmian umowy 

w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielanie zamówień dodatko-

wych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.ksiaz.walbrzych.pl/bip 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamek 

Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 19.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. 

Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, pokój nr 22 ( Sekretariat).. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 



IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


