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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania :  
Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Mokrsku 
oraz likwidacja dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie gminy 
Mokrsko.  
 

MODYFIKACJA TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 4a ppkt.1 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 29 listopada 2007 r. Nr 
223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zamawiający modyfikuje 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie pkt. 3 .1 Opis 
przedmiotu zamówienia oraz pkt. 8 Warunki udziału w postępowaniu  i pkt. 
10 Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczać 
wykonawcy oraz załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty oraz załącznik nr 
6- wzór umowy dla   przetargu nieograniczonego na   wykonanie zadania : 
Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Mokrsku oraz 
likwidacja dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie gminy Mokrsko. 

 
W  SIWZ- pkt. 3.1 Opis Przedmiotu zamówienia wprowadza się 
następujące zmiany: 

 
Było: 

 
I. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w gminie Mokrsko  

 

Wykonanie prac obejmujących: 
Zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów komunalnych znajdujących się w obrębie 
geodezyjnym Mokrsko, gmina Mokrsko, powiat wieluński zgodnie z dokumentacją projektową, 
kosztorysową i zakresem rzeczowym decyzji Starosty Wieluńskiego RS.7623-20/06 z dn. 21.07.2006 
r. 
Powierzchnia terenu składowiska w granicach ogrodzenia wynosi 1,57 ha, z czego obszar 
zaadaptowany po wyrobisku stanowi 0,798 ha. 
Zgodnie z dokumentacją projektową obszar wyrobiska podzielono na trzy części:  
S1-właściwy teren składowania odpadów (powierzchnia 0,5 ha) 
S2-teren wymagający uporządkowania i przemieszczenia odpadów (powierzchnia 0,22 ha) 
S3-teren wolny od odpadów 
Wszystkie odpady zalegające na obszarze S3 winny być uporządkowane i przemieszczone na obszar 
czynnego składowiska, tj. S1 za pomocą specjalistycznego sprzętu w postaci ładowarki kołowej. 
Przemieszczone odpady oraz odpady juŜ zeskładowane na terenie S1 winny być zagęszczone przez 



kilkakrotny przejazd cięŜkim specjalistycznym sprzętem w postaci kompaktora o min. masie własnej 
30 Mg. 
Rekultywacja techniczna polegać będzie na ukształtowaniu bryły składowiska w taki sposób, aby 
spadki zrekultywowanego terenu, gwarantowały swobodny odpływ powierzchniowy wód opadowych i 
roztopowych. W ramach rekultywacji technicznej przewiduje się wykonanie następujących prac: 

a) Uszczelnienie skarp składowiska około 0,2 – 0,3 m warstwą gliny 
b) Systematyczny dowóz odpadów pochodzących w pierwszej kolejności z terenu uprzątanych 

dzikich wysypisk odpadów zlokalizowanych na terenie gminy Mokrsko, o których mowa w 
zadaniu 2, które wraz z ilością juŜ zgromadzoną pozwoli wypełnić składowisko do rzędnych 
podanych w dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy ilość odpadów dowieziona w 
ramach zadania 2 będzie niewystarczająca, wówczas zamiast brakujących odpadów, winna 
być dowieziona przez Wykonawcę ziemia pochodząca z miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego odległego o ok. 1,2 km od rekultywowanego składowiska odpadów. 
Dowiezione odpady komunalne naleŜy poddać procesowi przesiewania na specjalistycznym 
sprzęcie w postaci przesiewacza z jednoczesnym odzyskiem frakcji mineralnej 0-50 mm 
wykorzystanej do obsypania i zabezpieczenia skarp i wierzchowiny, odpady wielkogabarytowe 
i karpiny naleŜy przed ich zdeponowaniem rozdrobnić przy zastosowaniu specjalistycznego 
sprzętu w postaci rozdrabniarki odpadów wielkogabarytowych 

c) Uporządkowanie terenu składowiska (S2 i S3) oraz bliskiego otoczenia z „dziko” zalegających 
odpadów 

d) Rozbiórka zaplecza sanitarnego – usunięcie z terenu składowiska dwóch barakowozów. Gruz 
pochodzący z rozbiórki naleŜy przemieścić i zdeponować w dolnej części odpadów 
formowanej bryły 

e) Systematycznie deponowane odpady naleŜy zagęścić kompaktorem o min. masie własnej  
30 Mg – zaleca się minimum trzykrotny przejazd kompaktora 

f) Wykonanie systemu melioracji wodnej w postaci rowów odwadniających o szerokości 1m z 
grawitacyjnym odprowadzeniem zebranej wody do trzech szczelnych, połączonych ze sobą 
zbiorników zlokalizowanych w południowo – zachodniej części działki S3. Rów otwarty 
poprowadzony będzie z zachowaniem 2% spadków. Parametry systemu odwadniającego: 

� Rów o szerokości 1 m i głębokości 0,5 m uszczelniony płytami chodnikowymi o 
wymiarach 50x50x7 cm. Posadowienie rowu na podbudowie z gliny o grubości 0,15m 
i podsypce piaskowo – cementowej o grubości 0,05 m. Płyty spoinowane zaprawą 
cementową 

� Trzy zbiorniki zbierające wodę o powierzchni jednostkowej około 29 m2 i głębokości 
1,2 m połączone ze sobą za pomocą rur kanalizacyjnych o średnicy min 200 mm. 
Dno, skarpy i obrzeŜe naleŜy umocnić płytami chodnikowymi 50x50x7 cm ułoŜonymi 
na podsypce piaskowo – cementowej o grubości 0,05 m. podbudowa uszczelnienia 
dna zbiornika z warstwy gliny o grubości 0,30 m. Płyty spoinowane zaprawą 
cementową. Powierzchnia dna i skarp powinna być pokryta warstwą czarnej farby lub 
lepikiem na gorąco. 

g) Nad prawidłową rekultywacją składowiska nadzór pełnić będzie osoba posiadająca stosowne 
uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami wyznaczona przez Wykonawcę (uprawnienia – 
Świadectwo w zakresie gospodarowania odpadami - winny stanowić załącznik do oferty) 

h) Nad prawidłowością wykonania prac budowlanych winna czuwać osoba posiadająca 
stosowne uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy zapewniona przez Wykonawcę 
(uprawnienia kierownika budowy poświadczone wpisem do Izby budowlanej winny stanowić 
załącznik do oferty) 

i) Górna warstwa uformowanych odpadów oraz teren w rejonie usytuowania systemu 
odwadniającego naleŜy pokryć warstwą o właściwościach izolacyjnych w składzie 10 cm 
warstwa gliny oraz 30 cm warstwa gruntu mineralnego 

Po zakończeniu rekultywacji technicznej naleŜy wykonać rekultywację biologiczną. Rekultywacja 
biologiczna polegać będzie na przygotowaniu izolacyjnej warstwy gruntu dla potrzeb wprowadzenia 
roślinności tj. uŜyźnienia gruntu oraz wysiewu i nasadzeń roślinności. 
Do uŜyźnienia izolowanych powierzchni proponuje się wykorzystać: 

a) Komunalny osad ściekowy ziemisty zgodnie z obowiązującymi przepisami (wyniki badań 
naleŜy dostarczyć przed przystąpieniem do prac rekultywacyjnych).  

b) Dostępne na terenach wiejskich nawozy naturalne (obornik) w dawce 15 t/ha zgodnie z 
zasadami agrotechniki lub kompost nieodpowiadający wymaganiom zmieszany z ziemią w 
stosunku 1:3 lub kompost zmieszany z ziemią oraz frakcją mineralną uzyskaną z sortowania 
odpadów komunalnych na przesiewaczu w stosunku 1:2:1 

c) Nawozy mineralne w dawce 370 kg/ha w proporcjach: ok. 200 kg/ha NPK przedsiewnie i ok. 
170 kg/ha miesiąc po wschodzie roślin 

d) Powierzchniowe zastosowanie ziemi próchniczej na grubości 20 cm. 
Natychmiast po uŜyźnieniu gruntu naleŜy przystąpić do wysiewu i nasadzeń roślinności. Cały obszar 
naleŜy obsiać mieszanką traw kupkówki oraz rzepiku jarego w stosunku 1:1 w ilości 2 kg/100 m2. 
ObrzeŜa rowów i zbiorników naleŜy obsadzić 2m pasem wierzby wiciowej 



 
Prace winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową dostępną do wglądu w siedzibie 
Zamawiającego. 
Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną. 

 
 

II. Likwidacja dzikich wysypisk w gminie Mokrsko 

 
Wykonanie prac obejmujących: 
Uprzątnięcie terenów dzikich, nielegalnych wysypisk odpadów zlokalizowanych na terenie gminy 
Mokrsko zgodnie z dokumentacją kosztorysową oraz decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska RDOŚ-10-WSI-s-6622-d-8/3/09/mr z dnia 22.04.2009 r. 
Na terenie gminy zlokalizowano cztery dzikie wysypiska odpadów, połoŜone na gruntach będących 
własnością Gminy Mokrsko. Na tych terenach składowane są głównie zmieszane odpady komunalne, 
odpady pochodzenia roślinnego oraz materiały rozbiórkowe (gruz, papa i płyty azbestowo – 
cementowe), nieliczne opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach. 
Zakres robót, obejmuje likwidację dzikich wysypisk odpadów na terenie Gminy Mokrsko – lokalizacja 
wg poniŜszego zestawienia: 
-Obiekt nr 1:Strugi w Komornikach, 
-Obiekt nr 2:Jankus w Krzyworzece, 
-Obiekt nr 3:Krzyw orzeka, 
-Obiekt nr 4:Łysa Góra w Chotowie. 
 
Zakres przedmiotowy i kolejność wykonywania robót: 
 
1.Usunięcie odpadów z terenu dzikich wysypisk śmieci i zdeponowanie ich na terenie Gminnego 
Składowiska Odpadów . 
Zakres przedmiotowy robót obejmuje: 
-załadunek zmieszanych odpadów komunalnych, zgromadzonych na terenie dzikich wysypiskach 
śmieci, na środki transportu kołowego (samochody samowyładowcze), 
-transport zebranych śmieci na teren Gminnego Składowiska Odpadów, 
-określenie masy dowoŜonych odpadów – waŜenie na terenie Gminnego Składowiska Odpadów, 
-zdeponowanie (rozplantowanie) dowoŜonych odpadów w kwaterze Gminnego Składowiska Odpadów 
-usunięcie odpadów niebezpiecznych i uciąŜliwych (płyty azbestowo-cementowe, opakowania po 
nawozach i środkach ochrony roślin, zuŜyte opony) z terenu dzikich wysypisk śmieci – prace te 
przeprowadzi koncesjonowane przedsiębiorstwo, które z chwilą przyjęcia odpadów (udokumentowane 
kartą przekazania odpadu), przejmuje na siebie obowiązki związane z ich utylizacją. 
 
2.Rekultywacja terenu po dzikich wysypiskach śmieci. 
Zakres przedmiotowy robót obejmuje: 
-wykop z transportem urobku na teren Gminnego Składowiska Odpadów – wymiana gruntu tylko na 
terenie Obiektu nr 3, 
-usunięcie przez koncesjonowane przedsiębiorstw o skaŜonego gruntu, które z chwilą przyjęcia 
(udokumentowane kartą przekazania odpadu), przejmuje na siebie obowiązek związany z jego 
utylizacją – wymiana gruntu tylko na terenie Obiektu nr 3, 
-zasypanie wykopu gruntem mineralnym, dowoŜonym z zewnątrz – wymiana gruntu tylko na terenie 
Obiektu nr 3, 
-humusowanie terenu po dzikim wysypisku śmieci, gruntem dowoŜonym z zewnątrz – dotyczy tylko 
Obiektu nr 3, 
-plantowanie powierzchni terenu po dzikich wysypiskach śmieci, 
-sadzenie drzew liściastych na terenie po dzikim wysypisku śmieci – dotyczy tylko Obiektu nr 3, 
-obsiew mieszanką traw terenu po dzikich wysypiskach śmieci. 
 
3.Ogroblowanie terenu po dzikich wysypiskach śmieci – stworzenie bariery utrudniającej dostęp 
(dowóz odpadów ) do zrekultywowanego terenu. 
Zakres przedmiotowy robót obejmuje: 
-pobór gruntu rodzimego z terenu dzikiego wysypiska śmieci i przemieszczenie go na obrzeŜe 
rekultywowanego terenu (miejsce wykonania grubli) – z uwagi na nieznaczne odległości 
przemieszczenia urobku (10÷20 m), zaleca się uŜycie koparko-ładowarki kołowej, 
-ręczne formowanie nasypu grobli, 
-plantowanie powierzchni wykonanej grobli, 
-humusowanie wykonanej grobli, gruntem dowoŜonym z zewnątrz, 
-sadzenie drzew liściastych na powierzchni korony wykonanej grobli, 
-obsiew mieszanką traw powierzchni wykonanej grobli 



Dokładna lokalizacja dzikich wysypisk, powierzchnia, ilość i rodzaj odpadów, opisana jest w „Opisie 
Robót” stanowiącym załącznik nr …. do SIWZ. 
Dokładny zakres przedmiotowy robót określono w przedmiarze robót. 
 
Odpady uprzątnięte z dzikich wysypisk i umieszczone na gminnym składowisku mają być poddane 
procesom przesiewania i rozdrabniania. Koszt prac tych urządzeń naleŜy uwzględnić w kosztach 
zagospodarowania i rozplantowania odpadów na gminnym składowisku odpadów przewidzianych w 
dokumentacji kosztorysowej dla zadania – likwidacja dzikich wysypisk. 
Zamawiający dopuszcza z powodu braku wagi na gminnym składowisku odpadów przeliczenie ilości 
dostarczonych odpadów z m3 na Mg na podstawie komisyjnego ustalenia przelicznika wagi 1 m3 
odpadów. 
Koszt usunięcia roślinności (drzew i krzewów) z terenu dwóch dzikich wysypisk jest po stronie 
Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza zmianę następujących kodów odpadów niebezpiecznych wskazanych w 
dokumentacji przetargowej w zadaniu  - likwidacja dzikich wysypisk: 
- zamiast odpadu o kodzie 10 13 10 – odpad o kodzie 17 06 05* 
- zamiast odpadu o kodzie 17 09 03* - odpad o kodzie 17 03 80 
 
KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW BĘDĄ PODSTAWĄ DO ROZLICZENIA ROBÓT 
ZWIĄZANYCH Z UPRZĄTNIĘCIEM DZIKICH WYSYPISK ODPADÓW.  
Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną. 
 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacjach 
projektowo – technicznych, przedmiarach robót, opisie robót do kosztorysu 
inwestorskiego 041-01-024 – likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie 
gminy MOKRSKO, które stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia,   zwanej dalej SIWZ. 
Dokumenty te zamieszczone są na stronie internetowej  Zamawiającego. 
 
Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:  
 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne  
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45232452-5 Roboty odwadniające  
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

 

Powinno być 
 

I. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w gminie Mokrsko  

 

Wykonanie prac obejmujących: 
Zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów komunalnych znajdujących się w obrębie 
geodezyjnym Mokrsko, gmina Mokrsko, powiat wieluński zgodnie z dokumentacją projektową, 
kosztorysową i zakresem rzeczowym decyzji Starosty Wieluńskiego RS.7623-20/06 z dn. 21.07.2006 
r. 
Powierzchnia terenu składowiska w granicach ogrodzenia wynosi 1,57 ha, z czego obszar 
zaadaptowany po wyrobisku stanowi 0,798 ha. 
Zgodnie z dokumentacją projektową obszar wyrobiska podzielono na trzy części:  
S1-właściwy teren składowania odpadów (powierzchnia 0,5 ha) 
S2-teren wymagający uporządkowania i przemieszczenia odpadów (powierzchnia 0,22 ha) 
S3-teren wolny od odpadów 
Wszystkie odpady zalegające na obszarze S3 winny być uporządkowane i przemieszczone na obszar 
czynnego składowiska, tj. S1 za pomocą specjalistycznego sprzętu w postaci ładowarki kołowej. 
Przemieszczone odpady oraz odpady juŜ zeskładowane na terenie S1 winny być zagęszczone przez 
kilkakrotny przejazd cięŜkim specjalistycznym sprzętem w postaci kompaktora o min. masie własnej 
30 Mg. 
Rekultywacja techniczna polegać będzie na ukształtowaniu bryły składowiska w taki sposób, aby 
spadki zrekultywowanego terenu, gwarantowały swobodny odpływ powierzchniowy wód opadowych i 
roztopowych. W ramach rekultywacji technicznej przewiduje się wykonanie następujących prac: 



a) Uszczelnienie skarp składowiska około 0,2 – 0,3 m warstwą gliny 
b) Systematyczny dowóz odpadów pochodzących w pierwszej kolejności z terenu uprzątanych 

dzikich wysypisk odpadów zlokalizowanych na terenie gminy Mokrsko, o których mowa w 
zadaniu 2, które wraz z ilością juŜ zgromadzoną pozwoli wypełnić składowisko do rzędnych 
podanych w dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy ilość odpadów dowieziona w 
ramach zadania 2 będzie niewystarczająca, wówczas zamiast brakujących odpadów, winna 
być dowieziona przez Wykonawcę ziemia pochodząca z miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego odległego o ok. 1,2 km od rekultywowanego składowiska odpadów.  
Zamawiający dopuszcza zamiast przesiewania i rozdrabniania dowoŜonych odpadów z 
dzikich wysypisk uŜycie dowolnej metody np. segregację ręczną lub mechaniczną, która 
pozwoli na zminimalizowanie ilości tych odpadów przeznaczonych do składowania i 
odseparowanie frakcji mineralnej, która zostanie uŜyta jako grunt do rekultywacji składowiska.  
Zamawiający dopuszcza rozdrobnienie odpadów wielkogabarytowych i karpin dowolną 
metodą  - mechaniczną lub ręczną. 

c) Uporządkowanie terenu składowiska (S2 i S3) oraz bliskiego otoczenia z „dziko” zalegających 
odpadów 

d) Rozbiórka zaplecza sanitarnego – usunięcie z terenu składowiska dwóch barakowozów. Gruz 
pochodzący z rozbiórki naleŜy przemieścić i zdeponować w dolnej części odpadów 
formowanej bryły 

e) Systematycznie deponowane odpady naleŜy zagęścić kompaktorem o min. masie własnej  
30 Mg – zaleca się minimum trzykrotny przejazd kompaktora 

f) Wykonanie systemu melioracji wodnej w postaci rowów odwadniających o szerokości 1m z 
grawitacyjnym odprowadzeniem zebranej wody do trzech szczelnych, połączonych ze sobą 
zbiorników zlokalizowanych w południowo – zachodniej części działki S3. Rów otwarty 
poprowadzony będzie z zachowaniem 2% spadków. Parametry systemu odwadniającego: 

- Rów o szerokości 1 m i głębokości 0,5 m uszczelniony płytami chodnikowymi o 
wymiarach 50x50x7 cm. Posadowienie rowu na podbudowie z gliny o grubości 0,15m 
i podsypce piaskowo – cementowej o grubości 0,05 m. Płyty spoinowane zaprawą 
cementową 

- Trzy zbiorniki zbierające wodę o powierzchni jednostkowej około 29 m2 i głębokości 
1,2 m połączone ze sobą za pomocą rur kanalizacyjnych o średnicy min 200 mm. 
Dno, skarpy i obrzeŜe naleŜy umocnić płytami chodnikowymi 50x50x7 cm ułoŜonymi 
na podsypce piaskowo – cementowej o grubości 0,05 m. podbudowa uszczelnienia 
dna zbiornika z warstwy gliny o grubości 0,30 m. Płyty spoinowane zaprawą 
cementową. Powierzchnia dna i skarp powinna być pokryta warstwą czarnej farby lub 
lepikiem na gorąco. 

g) Nad prawidłowością wykonania prac budowlanych winna czuwać osoba posiadająca 
stosowne uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy zapewniona przez Wykonawcę 
(uprawnienia kierownika budowy poświadczone wpisem do Izby budowlanej winny stanowić 
załącznik do oferty) 

h) Górna warstwa uformowanych odpadów oraz teren w rejonie usytuowania systemu 
odwadniającego naleŜy pokryć warstwą o właściwościach izolacyjnych w składzie 10 cm 
warstwa gliny oraz 30 cm warstwa gruntu mineralnego 

Po zakończeniu rekultywacji technicznej naleŜy wykonać rekultywację biologiczną. Rekultywacja 
biologiczna polegać będzie na przygotowaniu izolacyjnej warstwy gruntu dla potrzeb wprowadzenia 
roślinności tj. uŜyźnienia gruntu oraz wysiewu i nasadzeń roślinności. 
Do uŜyźnienia izolowanych powierzchni proponuje się wykorzystać: 

a) Komunalny osad ściekowy ziemisty zgodnie z obowiązującymi przepisami (wyniki badań 
naleŜy dostarczyć przed przystąpieniem do prac rekultywacyjnych).  

b) Dostępne na terenach wiejskich nawozy naturalne (obornik) w dawce 15 t/ha zgodnie z 
zasadami agrotechniki lub kompost nieodpowiadający wymaganiom zmieszany z ziemią w 
stosunku 1:3 lub kompost zmieszany z ziemią oraz frakcją mineralną uzyskaną z sortowania 
odpadów komunalnych na przesiewaczu w stosunku 1:2:1 

c) Nawozy mineralne w dawce 370 kg/ha w proporcjach: ok. 200 kg/ha NPK przedsiewnie i ok. 
170 kg/ha miesiąc po wschodzie roślin 

d) Powierzchniowe zastosowanie ziemi próchniczej na grubości 20 cm. 
Natychmiast po uŜyźnieniu gruntu naleŜy przystąpić do wysiewu i nasadzeń roślinności. Cały obszar 
naleŜy obsiać mieszanką traw kupkówki oraz rzepiku jarego w stosunku 1:1 w ilości 2 kg/100 m2. 
ObrzeŜa rowów i zbiorników naleŜy obsadzić 2m pasem wierzby wiciowej 
 
Prace winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową dostępną do wglądu w siedzibie 
Zamawiającego. 
Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną. 

 
 



II. Likwidacja dzikich wysypisk w gminie Mokrsko 

 
Wykonanie prac obejmujących: 
Uprzątnięcie terenów dzikich, nielegalnych wysypisk odpadów zlokalizowanych na terenie gminy 
Mokrsko zgodnie z dokumentacją kosztorysową oraz decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska RDOŚ-10-WSI-s-6622-d-8/3/09/mr z dnia 22.04.2009 r. 
Na terenie gminy zlokalizowano cztery dzikie wysypiska odpadów, połoŜone na gruntach będących 
własnością Gminy Mokrsko. Na tych terenach składowane są głównie zmieszane odpady komunalne, 
odpady pochodzenia roślinnego oraz materiały rozbiórkowe (gruz, papa i płyty azbestowo – 
cementowe), nieliczne opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach. 
Zakres robót, obejmuje likwidację dzikich wysypisk odpadów na terenie Gminy Mokrsko – lokalizacja 
wg poniŜszego zestawienia: 
-Obiekt nr 1:Strugi w Komornikach, 
-Obiekt nr 2:Jankus w Krzyworzece, 
-Obiekt nr 3:Krzyw orzeka, 
-Obiekt nr 4:Łysa Góra w Chotowie. 
 
Zakres przedmiotowy i kolejność wykonywania robót: 
 
1.Usunięcie odpadów z terenu dzikich wysypisk śmieci i zdeponowanie ich na terenie Gminnego 
Składowiska Odpadów . 
Zakres przedmiotowy robót obejmuje: 
-załadunek zmieszanych odpadów komunalnych, zgromadzonych na terenie dzikich wysypiskach 
śmieci, na środki transportu kołowego (samochody samowyładowcze), 
-transport zebranych śmieci na teren Gminnego Składowiska Odpadów, 
-określenie masy dowoŜonych odpadów – waŜenie na terenie Gminnego Składowiska Odpadów, 
-zdeponowanie (rozplantowanie) dowoŜonych odpadów w kwaterze Gminnego Składowiska Odpadów 
-usunięcie odpadów niebezpiecznych i uciąŜliwych (płyty azbestowo-cementowe, opakowania po 
nawozach i środkach ochrony roślin, zuŜyte opony) z terenu dzikich wysypisk śmieci – prace te 
przeprowadzi koncesjonowane przedsiębiorstwo, które z chwilą przyjęcia odpadów (udokumentowane 
kartą przekazania odpadu), przejmuje na siebie obowiązki związane z ich utylizacją. 
 
2.Rekultywacja terenu po dzikich wysypiskach śmieci. 
Zakres przedmiotowy robót obejmuje: 
-wykop z transportem urobku na teren Gminnego Składowiska Odpadów – wymiana gruntu tylko na 
terenie Obiektu nr 3, 
-usunięcie przez koncesjonowane przedsiębiorstw o skaŜonego gruntu, które z chwilą przyjęcia 
(udokumentowane kartą przekazania odpadu), przejmuje na siebie obowiązek związany z jego 
utylizacją – wymiana gruntu tylko na terenie Obiektu nr 3, 
-zasypanie wykopu gruntem mineralnym, dowoŜonym z zewnątrz – wymiana gruntu tylko na terenie 
Obiektu nr 3, 
-humusowanie terenu po dzikim wysypisku śmieci, gruntem dowoŜonym z zewnątrz – dotyczy tylko 
Obiektu nr 3, 
-plantowanie powierzchni terenu po dzikich wysypiskach śmieci, 
-sadzenie drzew liściastych na terenie po dzikim wysypisku śmieci – dotyczy tylko Obiektu nr 3, 
-obsiew mieszanką traw terenu po dzikich wysypiskach śmieci. 
 
3.Ogroblowanie terenu po dzikich wysypiskach śmieci – stworzenie bariery utrudniającej dostęp 
(dowóz odpadów ) do zrekultywowanego terenu. 
Zakres przedmiotowy robót obejmuje: 
-pobór gruntu rodzimego z terenu dzikiego wysypiska śmieci i przemieszczenie go na obrzeŜe 
rekultywowanego terenu (miejsce wykonania grubli) – z uwagi na nieznaczne odległości 
przemieszczenia urobku (10÷20 m), zaleca się uŜycie koparko-ładowarki kołowej, 
-ręczne formowanie nasypu grobli, 
-plantowanie powierzchni wykonanej grobli, 
-humusowanie wykonanej grobli, gruntem dowoŜonym z zewnątrz, 
-sadzenie drzew liściastych na powierzchni korony wykonanej grobli, 
-obsiew mieszanką traw powierzchni wykonanej grobli 
Dokładna lokalizacja dzikich wysypisk, powierzchnia, ilość i rodzaj odpadów, opisana jest w „Opisie 
Robót” stanowiącym załącznik nr …. do SIWZ. 
Dokładny zakres przedmiotowy robót określono w przedmiarze robót. 
 
Odpady uprzątnięte z dzikich wysypisk i umieszczone na gminnym składowisku mają być poddane 
procesom przesiewania i rozdrabniania. Zamawiający dopuszcza uŜycie dowolnej metody np. 
segregację ręczną lub mechaniczną, która pozwoli na zminimalizowanie ilości tych odpadów 



przeznaczonych do składowania i odseparowanie frakcji mineralnej, która zostanie uŜyta jako grunt do 
rekultywacji składowiska.  
Zamawiający dopuszcza rozdrobnienie odpadów wielkogabarytowych i karpin dowolną metodą  - 
mechaniczną lub ręczną. 
Koszt prac tych urządzeń lub osób naleŜy uwzględnić w kosztach zagospodarowania i rozplantowania 
odpadów na gminnym składowisku odpadów przewidzianych w dokumentacji kosztorysowej dla 
zadania – likwidacja dzikich wysypisk. 
Zamawiający dopuszcza z powodu braku wagi na gminnym składowisku odpadów przeliczenie ilości 
dostarczonych odpadów z m3 na Mg na podstawie komisyjnego ustalenia przelicznika wagi 1 m3 
odpadów. 
Koszt usunięcia roślinności (drzew i krzewów) z terenu dwóch dzikich wysypisk jest po stronie 
Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza zmianę następujących kodów odpadów niebezpiecznych wskazanych w 
dokumentacji przetargowej w zadaniu  - likwidacja dzikich wysypisk: 
- zamiast odpadu o kodzie 10 13 10 – odpad o kodzie 17 06 05* 
- zamiast odpadu o kodzie 17 09 03* - odpad o kodzie 17 03 80 
 
KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW BĘDĄ PODSTAWĄ DO ROZLICZENIA ROBÓT 
ZWIĄZANYCH Z UPRZĄTNIĘCIEM DZIKICH WYSYPISK ODPADÓW.  
Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną. 
 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacjach 
projektowo – technicznych, przedmiarach robót, opisie robót do kosztorysu 
inwestorskiego 041-01-024 – likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie 
gminy MOKRSKO, które stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia,   zwanej dalej SIWZ. 
Dokumenty te zamieszczone są na stronie internetowej  Zamawiającego. 
 
Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:  
 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne  
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45232452-5 Roboty odwadniające  
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

 

 
W  SIWZ- pkt. 8 ppkt 2 a  warunki udziału w postępowaniu  wprowadza 
się następujące zmiany: 
 

Było 
 

1. Warunki udziału w postępowaniu  
 
Zgodnie z art. 22 ust. 1 p.z.p. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  
wykonawcy spełniający następujące warunki: 

 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: 

a) decyzja zezwalająca na transport odpadów niebezpiecznych i innych niŜ 
niebezpieczne, 

b) kserokopia aktualnej umowy z podmiotami posiadającymi instalacje 
uprawnione do przyjmowania odpadów niebezpiecznych,  

c) zatwierdzony program  gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią 



pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 

a) wykonali  w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej 2 roboty budowlane, 
odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot zamówienia (tj. 2 roboty budowlane o powierzchni 
rekultywowanych terenów nie mniejszych niŜ 0,5 ha kaŜda).  

b) osoby, które będą kierować robotami lub będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia i są wpisane na listę właściwej izby samorządu zawodowego oraz 
posiadają  uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie  w rozumieniu ustawy  z dnia 7 lutego 19994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) w zakresie: 
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych -   1 osoba- 
kierownik budowy, 
- uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami tj. świadectwo 

kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami wydane na podstawie art. 
49 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz.U. Nr 62, poz. 
628 ze zm) – 1 osoba,  
 
i złoŜą odpowiednie dokumenty potwierdzające ich uprawnienia oraz 

dokumenty potwierdzające ich przynaleŜność do właściwej izby samorządu 
zawodowego oraz posiadają wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej na dzień składania ofert (przynaleŜność do izby oraz oc dotyczy tylko 
kierownika budowy) 
- wzór: załącznik nr 3.   

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, tj. wykazali, Ŝe bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-
kredytowa, w których wykonawcy posiadają rachunek potwierdza wysokość 
posiadanych środków finansowych wykonawców lub zdolność kredytową 
wykonawców na łączną kwotę 1 000 000,00 zł ; 

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. 

 

 
Powinno być: 

 
2. Warunki udziału w postępowaniu  

 
Zgodnie z art. 22 ust. 1 p.z.p. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  
wykonawcy spełniający następujące warunki: 

 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: 

a) decyzja zezwalająca na transport odpadów niebezpiecznych i innych niŜ 
niebezpieczne, 

b) kserokopia aktualnej umowy z podmiotami posiadającymi instalacje 
uprawnione do przyjmowania odpadów niebezpiecznych,  

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 

a) wykonali  w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej 2 roboty budowlane, 
odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot zamówienia (tj. 2 roboty budowlane o powierzchni 
rekultywowanych terenów nie mniejszych niŜ 0,5 ha kaŜda).  



b) osoby, które będą kierować robotami lub będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia i są wpisane na listę właściwej izby samorządu zawodowego oraz 
posiadają  uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie  w rozumieniu ustawy  z dnia 7 lutego 19994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) w zakresie: 
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych -   1 osoba- 
kierownik budowy, 
 
i złoŜą odpowiednie dokumenty potwierdzające ich uprawnienia oraz 

dokumenty potwierdzające ich przynaleŜność do właściwej izby samorządu 
zawodowego oraz posiadają wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej na dzień składania ofert (przynaleŜność do izby oraz oc dotyczy tylko 
kierownika budowy) 
- wzór: załącznik nr 3.   

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, tj. wykazali, Ŝe bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-
kredytowa, w których wykonawcy posiadają rachunek potwierdza wysokość 
posiadanych środków finansowych wykonawców lub zdolność kredytową 
wykonawców na łączną kwotę 1 000 000,00 zł ; 

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. 

 

 
 
W  SIWZ- pkt. 10 ppkt 6  Informacja o oświadczeniach lub 
dokumentach, jakie mają dostarczać wykonawcy   wprowadza się 
następujące zmiany: 

Było 
 

10. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają 
dostarczyć wykonawcy: 

                                                                                                                                              
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni złoŜyć wymienione 
niŜej dokumenty:  

 
1) Wypełniony FORMULARZ OFERTY, sporządzony zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, podpisany przez Wykonawcę; 
działające wspólnie osoby fizyczne/ partnerów  konsorcjum albo 
ustanowionego pełnomocnika;  

 
2) OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków, sporządzone zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik  nr 2 do SIWZ, podpisane przez Wykonawcę; 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (spółka cywilna/  
konsorcjum) składają odrębne oświadczenia: podpisane przez kaŜdego z 
ubiegających się lub podpisane przez ustanowionego pełnomocnika – 
odrębne dla kaŜdego ubiegającego się. 

  
3) KOSZTORYS OFERTOWY  

 
4) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do 

Ewidencji Działalności Gospodarczej wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty wystawione wcześniej 
będą uznane za aktualne jeŜeli będą posiadać adnotację organu 
wystawiającego dokonaną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert o treści „Aktualne na dzień ..........” lub toŜsamej. 



Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (spółka 
cywilna/konsorcjum) składają odrębne odpisy lub zaświadczenia. 

 
5) Wykaz osób, które będą kierować robotami lub będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia i są wpisane na listę właściwej izby samorządu 
zawodowego oraz posiadają  uprawnienia do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie  w rozumieniu ustawy  z dnia 7 
lutego 19994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze 
zm.) w zakresie: 

-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych -   1 osoba- 
kierownik budowy, 
- uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami tj. świadectwo 

kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami wydane na podstawie art. 
49 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz.U. Nr 62, poz. 
628 ze zm) – 1 osoba,  
i złoŜą odpowiednie dokumenty potwierdzające ich uprawnienia oraz 

dokumenty potwierdzające ich przynaleŜność do właściwej izby samorządu 
zawodowego oraz posiadają wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej na dzień składania ofert (przynaleŜność do izby oraz oc dotyczy tylko 
kierownika budowy) 
- wzór: załącznik nr 3.   

6) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeŜeli  okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane, 
odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot zamówienia (tj. 2 roboty budowlane o powierzchni 
rekultywowanych terenów nie mniejszych niŜ 0,5 ha kaŜda) z podaniem ich 
wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów 
potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie – wzór załącznik  
nr 5. W wykazie naleŜy uwzględnić wyłącznie roboty zakończone przed 
wszczęciem niniejszego postępowania.  

 
7) decyzja zezwalająca na transport odpadów niebezpiecznych i innych 
niŜ niebezpieczne., 

8) kserokopia aktualnej umowy z podmiotami posiadającymi instalacje 
uprawnione do przyjmowania odpadów niebezpiecznych 

9) zatwierdzony program  gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

10 )Oświadczenie wykonawcy dot. warunków rękojmi – wzór: załącznik nr 4. 
 
11)  Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w  

którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w 
wysokości co najmniej 1.000 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
Zamawiający prosi aby w/w dokumenty były włączone do oferty w w/w 
kolejności i oznaczone : „Załącznik nr ......” 

 
Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginałów lub 
kserokopii poświadczonych  „Za zgodność z oryginałem”  przez osobę 
uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.  
 
 

 

 



 
Powinno być 

10. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają 
dostarczyć wykonawcy: 

                                                                                                                                                                                                                
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni złoŜyć wymienione 
niŜej dokumenty:  

 
2) Wypełniony FORMULARZ OFERTY, sporządzony zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, podpisany przez Wykonawcę; 
działające wspólnie osoby fizyczne/ partnerów  konsorcjum albo 
ustanowionego pełnomocnika;  

 
2) OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków, sporządzone zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik  nr 2 do SIWZ, podpisane przez Wykonawcę; 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (spółka cywilna/  
konsorcjum) składają odrębne oświadczenia: podpisane przez kaŜdego z 
ubiegających się lub podpisane przez ustanowionego pełnomocnika – 
odrębne dla kaŜdego ubiegającego się. 

  
3) KOSZTORYS OFERTOWY  

 
4) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do 

Ewidencji Działalności Gospodarczej wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty wystawione wcześniej 
będą uznane za aktualne jeŜeli będą posiadać adnotację organu 
wystawiającego dokonaną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert o treści „Aktualne na dzień ..........” lub toŜsamej. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (spółka 
cywilna/konsorcjum) składają odrębne odpisy lub zaświadczenia. 

 
5) Wykaz osób, które będą kierować robotami lub będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia i są wpisane na listę właściwej izby samorządu 
zawodowego oraz posiadają  uprawnienia do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie  w rozumieniu ustawy  z dnia 7 
lutego 19994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze 
zm.) w zakresie: 

-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych -   1 osoba- 
kierownik budowy, 

 
i złoŜą odpowiednie dokumenty potwierdzające ich uprawnienia oraz 

dokumenty potwierdzające ich przynaleŜność do właściwej izby samorządu 
zawodowego oraz posiadają wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej na dzień składania ofert - wzór: załącznik nr 3.   

6) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeŜeli  okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane, 
odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot zamówienia (tj. 2 roboty budowlane o powierzchni 
rekultywowanych terenów nie mniejszych niŜ 0,5 ha kaŜda) z podaniem ich 
wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów 
potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie – wzór załącznik  
nr 5. W wykazie naleŜy uwzględnić wyłącznie roboty zakończone przed 
wszczęciem niniejszego postępowania.  

 
7) decyzja zezwalająca na transport odpadów niebezpiecznych i innych 
niŜ niebezpieczne., 



8) kserokopia aktualnej umowy z podmiotami posiadającymi instalacje 
uprawnione do przyjmowania odpadów niebezpiecznych 

9 )Oświadczenie wykonawcy dot. warunków rękojmi – wzór: załącznik nr 4. 
 

10)  Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w  
którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w 
wysokości co najmniej 1.000 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
Zamawiający prosi aby w/w dokumenty były włączone do oferty w w/w 
kolejności i oznaczone : „Załącznik nr ......” 

 
Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginałów lub 
kserokopii poświadczonych  „Za zgodność z oryginałem”  przez osobę 
uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.  
 
 

 

W załączniku nr 1 do SIWZ tj. formularz oferty wprowadza się następujące 
zmiany w wykazie załączników : 

 

Było 
Wzór – załącznik nr 1 – Formularz Oferty 

 

O F E R T A 
 

(pieczątka oferenta) 

 Gmina Mokrsko 
98-345 Mokrsko, Mokrsko 231 
tel./fax ( 043) 886 32 77 
e-mail: urzad@mokrsko.akcessnet.net 
www.bip.mokrsko.akcessnet.net 

NIP  832-19-79-374, REGON  730934654 

PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE  OFERENTA 

N a z w a  O f e r e n t a  

 

… … … … … … … … … … … … … .  

 

… … … … … … … … … … … … … .  

Adres Oferenta  

 

………………………………………………….. 

 

…………………………………………………… 

 

Firma jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze 
Sadowym /  
Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej 
przez  ..................................................... 

Nr w rejestrze 

 

NIP:  Regon: 

telefon: fax.: e-mail: 

Kapitał zakładowy* ……………………… Kapitał wpłacony *…………………………. 

* - dotyczy wyłącznie spółek komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych.  
Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.01.2004 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Dz.U. Nr 171 poz. 1058). 
Oferuję wykonanie n/w zamówienia zgodnie z jego opisem i warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia 



Określenie przedmiotu zamówienia 

O F E R T A  

Cena netto 
(w zł) 

Podatek VAT 
(w zł) 

Cena brutto 
(w zł) 

1 2 3 4 

1)Zamknięcie i rekultywacja gminnego 
składowiska odpadów w Mokrsku  

   

2) likwidacja dzikich wysypisk 
zlokalizowanych na terenie gminy Mokrsko. 

   

RAZEM    

Cena brutto słownie 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA zgodnie z harmonogramem –do 31.12.2009 r.   

OKRES RĘKOJMI 36 miesięcy 

WARUNKI PŁATNOŚCI przelew w terminie 30 dni od dnia wystawienia 

faktury 

1. Oświadczam, Ŝe w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
2. Zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym ze wzorem umowy i nie 

wnosimy do nich Ŝadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach 
określonych w złoŜonej ofercie oraz wzorze umowy w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego, 
jednak nie później niŜ do końca okresu związania ofertą. 

3. Z oferty wydzieliliśmy/nie wydzieliliśmy*  informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - znajdują się 
one w odrębnej kopercie. Zastrzegamy, aby nie były one udostępniane innym uczestnikom postępowania. 

4. Oświadczamy, Ŝe  
- zamówienie wykonamy samodzielnie* 
- część zamówienia (określić zakres) 
 
- ……………………………………… 
 
- ……………………………………… 
zamierzamy powierzyć  podwykonawcom. *        
          

5. Integralną częścią oferty są: 
Lp. Nazwa dokumentu Nr załącznika Uwagi 

1. OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków, sporządzone zgodnie ze 
wzorem stanowiącym załącznik  nr 2 do SIWZ, podpisane przez 
Wykonawcę; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
(spółka cywilna/  konsorcjum) składają odrębne oświadczenia: 
podpisane przez kaŜdego z ubiegających się lub podpisane przez 
ustanowionego pełnomocnika – odrębne dla kaŜdego ubiegającego 
się. 

  

2. KOSZTORYS OFERTOWY   

3. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o 
wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej wystawione nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Dokumenty wystawione wcześniej będą uznane za aktualne jeŜeli 
będą posiadać adnotację organu wystawiającego dokonaną nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o 
treści „Aktualne na dzień ..........” lub toŜsamej. Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o zamówienie (spółka cywilna/konsorcjum) składają 
odrębne odpisy lub zaświadczenia. 

  

4. Wykaz osób, które będą kierować robotami lub będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia i są wpisane na listę właściwej izby 
samorządu zawodowego oraz posiadają  uprawnienia do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  w 
rozumieniu ustawy  z dnia 7 lutego 19994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) w zakresie: 
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych -   1 
osoba- kierownik budowy, 

  



- uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami tj. świadectwo 
kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami wydane na 
podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze zm) – 1 osoba,  
i złoŜą odpowiednie dokumenty potwierdzające ich uprawnienia oraz 
dokumenty potwierdzające ich przynaleŜność do właściwej izby 
samorządu zawodowego oraz posiadają wymagane ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert (przynaleŜność do 
izby i oc dotyczy tylko kierownika budowy) 
- wzór: załącznik nr 3.   

5. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeŜeli  okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 
roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem robotom 
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. 2 roboty 
budowlane o powierzchni rekultywowanych terenów nie mniejszych 
niŜ 0,5 ha kaŜda). z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca 
wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe 
roboty te zostały wykonane naleŜycie – wzór załącznik  nr 5. W 
wykazie naleŜy uwzględnić wyłącznie roboty zakończone przed 
wszczęciem niniejszego postępowania. 

  

6. decyzja zezwalajaca na transport odpadów niebezpiecznych i innych 
niŜ niebezpieczne., 

  

7. kserokopia aktualnej umowy z podmiotami posiadającymi instalacje 
uprawnione do przyjmowania odpadów niebezpiecznych 

 

  

8. zatwierdzony program  gospodarki odpadami niebezpiecznymi   

9.
Oświadczenie wykonawcy dot. warunków rękojmi – wzór: załącznik nr 
4. 

  

10.
Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, w  którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
wykonawcy w wysokości co najmniej 1.000 000,00 zł, wystawioną nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

  

Na ……… kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 
DATA OFERENT 

 

*- niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 
Winno być 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Wzór – załącznik nr 1 – Formularz Oferty 
 

O F E R T A 
 

(pieczątka oferenta) 

 Gmina Mokrsko 
98-345 Mokrsko, Mokrsko 231 
tel./fax ( 043) 886 32 77 
e-mail: urzad@mokrsko.akcessnet.net 
www.bip.mokrsko.akcessnet.net 

NIP  832-19-79-374, REGON  730934654 

PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE  OFERENTA 

N a z w a  O f e r e n t a  

 

… … … … … … … … … … … … … .  

 

… … … … … … … … … … … … … .  

Adres Oferenta  

 

………………………………………………….. 

 

…………………………………………………… 

 

Firma jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze 
Sadowym /  
Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej 
przez  ..................................................... 

Nr w rejestrze 

 

NIP:  Regon: 

telefon: fax.: e-mail: 

Kapitał zakładowy* ……………………… Kapitał wpłacony *…………………………. 

* - dotyczy wyłącznie spółek komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych.  
Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.01.2004 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Dz.U. Nr 171 poz. 1058). 
Oferuję wykonanie n/w zamówienia zgodnie z jego opisem i warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia 

Określenie przedmiotu zamówienia 

O F E R T A  

Cena netto 

(w zł) 
Podatek VAT 

(w zł) 

Cena brutto 

(w zł) 

1 2 3 4 

1)Zamknięcie i rekultywacja gminnego 
składowiska odpadów w Mokrsku  

   

2) likwidacja dzikich wysypisk 
zlokalizowanych na terenie gminy Mokrsko. 

   

RAZEM    

Cena brutto słownie 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA zgodnie z harmonogramem –do 31.12.2009 r.   

OKRES RĘKOJMI 36 miesięcy 

WARUNKI PŁATNOŚCI przelew w terminie 30 dni od dnia wystawienia 
faktury 

6. Oświadczam, Ŝe w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
7. Zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym ze wzorem umowy i nie 

wnosimy do nich Ŝadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach 
określonych w złoŜonej ofercie oraz wzorze umowy w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego, 
jednak nie później niŜ do końca okresu związania ofertą. 

8. Z oferty wydzieliliśmy/nie wydzieliliśmy*  informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - znajdują się 
one w odrębnej kopercie. Zastrzegamy, aby nie były one udostępniane innym uczestnikom postępowania. 

9. Oświadczamy, Ŝe  
- zamówienie wykonamy samodzielnie* 
- część zamówienia (określić zakres) 
 
- ……………………………………… 
- ……………………………………… 
zamierzamy powierzyć  podwykonawcom. *        



          
10. Integralną częścią oferty są: 
Lp. Nazwa dokumentu Nr załącznika Uwagi 

11.OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków, sporządzone zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik  nr 2 do SIWZ, podpisane przez Wykonawcę; 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (spółka cywilna/  
konsorcjum) składają odrębne oświadczenia: podpisane przez kaŜdego z 
ubiegających się lub podpisane przez ustanowionego pełnomocnika – 
odrębne dla kaŜdego ubiegającego się. 

  

1. KOSZTORYS OFERTOWY   

2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie 
do Ewidencji Działalności Gospodarczej wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty wystawione 
wcześniej będą uznane za aktualne jeŜeli będą posiadać adnotację organu 
wystawiającego dokonaną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert o treści „Aktualne na dzień ..........” lub toŜsamej. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (spółka 
cywilna/konsorcjum) składają odrębne odpisy lub zaświadczenia. 

  

3. Wykaz osób, które będą kierować robotami lub będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia i są wpisane na listę właściwej izby samorządu 
zawodowego oraz posiadają  uprawnienia do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie  w rozumieniu ustawy  z dnia 7 lutego 
19994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) w 
zakresie: 
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych -   1 osoba- kierownik budowy, 
i złoŜą odpowiednie dokumenty potwierdzające ich uprawnienia oraz 
dokumenty potwierdzające ich przynaleŜność do właściwej izby samorządu 
zawodowego oraz posiadają wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej na dzień składania ofert  
- wzór: załącznik nr 3.   

  

4. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeŜeli  okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane, 
odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot zamówienia (tj. 2 roboty budowlane o powierzchni 
rekultywowanych terenów nie mniejszych niŜ 0,5 ha kaŜda). z podaniem ich 
wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów 
potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie – wzór załącznik  
nr 5. W wykazie naleŜy uwzględnić wyłącznie roboty zakończone przed 
wszczęciem niniejszego postępowania. 

  

5. decyzja zezwalajaca na transport odpadów niebezpiecznych i innych niŜ 
niebezpieczne., 

  

6. kserokopia aktualnej umowy z podmiotami posiadającymi instalacje 
uprawnione do przyjmowania odpadów niebezpiecznych 

  

7.
Oświadczenie wykonawcy dot. warunków rękojmi – wzór: załącznik nr 4. 

  

8.
Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w  
którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co 
najmniej 1.000 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

  

Na ……… kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 
 
 

DATA OFERENT 
 

*- niepotrzebne skreślić 

 

 

 



W załączniku nr 5 do SIWZ tj. wzór umowy wprowadza się następujące zmiany 
w zakresie § 1: 

 
Było  

 
§ 1 

 
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji  zadanie pn. : 
” Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Mokrsku oraz 
likwidacja dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie gminy Mokrsko” 

2. Integralną część umowy stanowi oferta wykonawcy z dnia ……. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zatwierdzoną 
do realizacji dokumentacją techniczną i przedstawioną ofertą zgodnie z 
przedmiotowym zakresem prac, w przypadku prac nie objętych projektem - 
zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się poddać odpady komunalne oraz gruz i ziemię 
uprzątnięte z terenu dzikich wysypisk w pierwszej kolejności procesowi segregacji 
na przesiewaczu, a odpady wielkogabarytowe rozdrobnieniu na rozdrabniaczu. 
Sprzęt zostanie zapewniony przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać samodzielnie następujące 
prace:…………………….  

6. Podwykonawca wykona następujący zakres prac :……………  

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminach: 
a) rozpoczęcie – ustala się na dzień ……………. 
b) Zakończenie-do dnia  31.12.2009 r. 

 

Winno być 
 

§ 1 
 
 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji  zadanie 
pn. : 

2. ” Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów w 
Mokrsku oraz likwidacja dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie 
gminy Mokrsko” 

3. Integralną część umowy stanowi oferta wykonawcy z dnia ……. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z 
zatwierdzoną do realizacji dokumentacją techniczną i przedstawioną 
ofertą zgodnie z przedmiotowym zakresem prac, w przypadku prac nie 
objętych projektem - zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania i przedłoŜenia Zamawiającemu 

decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w 

terminie do 2 miesięcy od dnia popisania umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się poddać odpady komunalne oraz gruz i 
ziemię uprzątnięte z terenu dzikich wysypisk w pierwszej kolejności 
procesowi segregacji za pomocą dowolnej metody np. segregację ręczną 
lub mechaniczną, która pozwoli na zminimalizowanie ilości tych 
odpadów przeznaczonych do składowania i odseparowanie frakcji 
mineralnej, która zostanie uŜyta jako grunt do rekultywacji 
składowiska. Odpady wielkogabarytowe naleŜy rozdrobnić dowolną 
metodą mechaniczną lub ręczną. Sprzęt zapewnia Wykonawca.  



7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać samodzielnie następujące 
prace:…………………….  

8. Podwykonawca wykona następujący zakres prac :……………  

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w 
terminach: 
a)rozpoczęcie – ustala się na dzień ……………. 
b)Zakończenie-do dnia  31.12.2009 r. 

 

 
 

Zgodnie z art. 12 a  ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 29 listopada 2007 r. Nr 223, 

poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058.) Zamawiający  wydłuŜa 
termin składania ofert do dnia: 
7 września  2009 r. do godz. 12oo   

Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.  
Otwarcie ofert: 7 września  2009 r. o godz. 1215   
 
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez 
zmian.  
 

Z powaŜaniem  
 
 


