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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotycząca postępowania pn.: 
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na 

terenie gminy Szczyrk i ich transport do Regionalnej Instalacji do 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakładu  Gospodarki Odpadami 

S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d. 

I.  Nazwa oraz adres zamawiającego. 
Gmina Szczyrk  
43-370 Szczyrk  
ul. Beskidzka 4 ,   
REGON  072182232, NIP 937-26-53-063 
internet : www.um.szczyrk.pl  
 
II. Tryb udzielenia zamówienia: 
1.  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZP  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zwaną w dalszej części SIWZ ustawą  
”PZP”. 
2.Postępowanie toczy się przed powołaną do przeprowadzenia niniejszego przetargu komisją 
przetargową. 
 
III. Przedmiot  zamówienia: 
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy 
Szczyrk i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – 
Zakładu  Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d. 
Wspólny Słownik Zamówień : CPV:  
90 00 00 00-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne 
90 51 31 00-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 
90 51 20 00-9 Usługi transportu odpadów 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości  w Szczyrku  
i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) – Zakładu  
Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d w okresie od dnia 1 stycznia 
2015r. do dnia  31 grudnia 2015r.  
 
1.1 Rodzaj i ilość odpadów 
1) Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 
Szczyrk obejmuje: 
a) odbieranie odpadów komunalnych wymienionych w tabeli nr 1 od wszystkich właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,                    
(wykaz nieruchomości mający charakter poglądowy, stanowi załącznik  nr  9  do SIWZ), 
b) transport zebranych odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych – Zakładu  Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d                   
w Bielsku-Białej. 
2) Wykonawca przy sporządzeniu oferty winien wziąć pod uwagę dane zawarte w tabelach, w 
szczególności w tabelach nr 2 i 3, a także zobowiązany jest do oszacowania wzrostu ilości odbieranych 
odpadów w trakcie trwania umowy. 
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 Tabela nr 1 Rodzaj odpadów stanowiących przedmiot zamówienia 
 

KATALOG ODPADÓW 
      

KOD                                                                            NAZWA W ROZPORZĄDZENIU   

                                                                                   ODPADY SEGREGOWANE   
20 01 01 Papier i tektura   

  
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury   
20 01 39 Tworzywa sztuczne   

  
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych   
20 01 40 Metale   

  
15 01 04 Opakowania z metali   
20 01 02 Szkło   

  
15 01 07 Opakowania ze szkła   
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe   
20 01 10 Odzież   

  
 20 01 11 Tekstylia   
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37*   
15 01 03 Opakowania z drewna   
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny   
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20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji  
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji  
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne  
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29  
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie  

 
20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19  

 
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  

 
                           15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe  
                           20 01 32 Leki inne niż wymienione  w 20 01 31 
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TABELA nr 2 Orientacyjna ilość poszczególnych rodzajów odpadów zebranych z terenu gminy Szczyrk  w  latach 2012 i 2013/2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA nr 3 Orientacyjna łączna ilość odpadów zebranych z terenu gminy Szczyrk w  latach 2012  i  2013/2014 
 
 
 

2012 2013/2014 
 
 

Ilość [Mg] 
Lp. Nazwa odpadu Kod odpadu 

 
 

Ilość [Mg] 
 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2014 

1 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 

1702,40 
 
 
 
 

Kod (20 03 01) 
  Zmieszane odpady komunalne – 

965,77 mg 
 

2 Odpady ze szkła 15 01 07 39,17 

3 Papier i tektura 20 01 01 0,00 

4 Tworzywa sztuczne 15 01 02 3,27 

5 Opakowania z metali 15 01 04 0,70 

6 Inne niewymienione  frakcje zbierane w sposób selektywny 20 01 99 48,08 

(20 01 99)  
Segregowane Kod– 

312,04 Mg 
 

SUMA 1793,62 1 277,81 Mg 

 LEKI                       20 01 32  0,084 Mg 

Lp. Rok  Łączna ilość zebranych odpadów [Mg] 

1. 2012 1793,62 

2. 2013/2014 (od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2014) 1 277,81 
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1.2  Charakterystyka Gminy Szczyrk 
1) Powierzchnia gminy wynosi 3907 ha, 
2) Liczba zameldowanych  mieszkańców gminy wynosi ok. 5630 mieszkańców. 
 
1.3 Sposób odbierania odpadów komunalnych  
1) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych: 
a) w sposób ciągły, nie zakłócający spoczynku nocnego, 
b) w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru, 
c) niezależnie od warunków atmosferycznych,  
d) pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający 
mieszanie odpadów lub zanieczyszczanie poszczególnych frakcji odpadów , 
2) Wykonawca zobowiązany jest do odebrania wszystkich odpadów komunalnych określonych  w tabeli 
nr 1 wytworzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych, zgromadzonych w pojemnikach, w tym 
segregowanych w workach o pojemności 120 litrów. 
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne, 
zgromadzone w pojemnikach, Wykonawca odbiera odpady  w ilości określonej w deklaracji, natomiast w 
sytuacji wystawienia większej  ilości odpadów – pojemników  (ponad ilość deklarowaną), Wykonawca 
odbierze wszystkie odpady za potwierdzeniem ich odbioru  i przekaże informacje o zaistniałej sytuacji 
Zamawiającemu  wraz z ww. potwierdzeniem  odbioru   odpadów.  
3) W przypadku, gdy odpady nie są gromadzone w pojemnikach, w tym w workach, Wykonawca 
obowiązany jest do ich odebrania oraz poinformowania Zamawiającego o nieruchomości, na której 
odpady nie są gromadzone w sposób odpowiadający wymaganiom Regulaminu utrzymania czystości            
i porządku na terenie gminy Szczyrk. 
 
1.4 Częstotliwość odbierania. Harmonogram 
1) Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił odbieranie odpadów z następujących częstotliwościach : 
a) Odpady ”SEGREGOWANE”          -  2 razy w miesiącu kalendarzowym,. 
b) Odpady  ”POZOSTAŁE”                 - 2 razy w miesiącu kalendarzowym, 
c) Zmieszane odpady komunalne      - 2 razy w miesiącu kalendarzowym, ( odpady są zbierane, gdy nie 
zadeklarowano selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).  
2) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Harmonogramu odbierania odpadów,                            

w szczególności biorąc pod uwagę, iż odbiór odpadów nie może następować w dni ustawowo wolne 
od pracy. 

3) Harmonogram obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r., winien zostać     
        opracowany i przedłożony Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego 
        wykaz adresów nieruchomości objętych usługą . 
4) Harmonogram powinien być sporządzony zgodnie z następującymi wytycznymi: 
a) zadaniem Wykonawcy jest sporządzenie Harmonogramu zapewniającego regularność                        

i powtarzalność odbierania, by mieszkańcy mogli w łatwy sposób zaplanować przygotowanie 
odpadów do odbioru. 

5) Harmonogram powinien odpowiadać następującym wytycznym: 
a) powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie    zorientowanie  

się co do konkretnych dat odbierania odpadów, jak też regularności i powtarzalności odbierania 
odpadów poszczególnych rodzajów; 

b) nie powinien zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje związane  z wykonywaniem 
zamówienia, w szczególności reklam, informacji propagandowych itd.; 

6) Wykonawca powinien umieścić harmonogram na własnej stronie internetowej i eksponować go 
przez cały okres na jaki został przygotowany. Zamawiający umieści harmonogram na własnej stronie 
internetowej. 
7) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania harmonogramu właścicielom nieruchomości wraz        
z dostarczeniem worków do selektywnej zbiórki odpadów  w ilości odpowiadającej odebranym. 
Wystarczającym dla obowiązku dostarczenia harmonogramu będzie włożenie ich do skrzynek 
pocztowych na danej nieruchomości.   
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8) Harmonogram przygotowany na wymagany okres obowiązuje do końca roku, na który został 
ustalony. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się 
zmianę terminu odbioru odpadów. Wykonawca odpowiedzialny jest w takim przypadku za bieżące 
poinformowanie Zamawiającego w sposób określony w umowie oraz właścicieli nieruchomości o 
zmianie. 
9) Harmonogram co do treści i formy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca 
przekazuje Zamawiającemu projekt harmonogramu w formie pliku PDF bez zabezpieczeń i haseł. 
Zamawiający zaakceptuje Harmonogram lub przedstawi uwagi do niego w terminie 7 dni od jego 
otrzymania. Wykonawca w terminie 7 dni wprowadzi uwagi Zamawiającego oraz przedstawi go do 
ponownej akceptacji. 
 
1.5. Wymagania co do sposobu odbierania odpadów 
1) Wykonawca  obowiązany jest do odbierania  odpadów w sposób zapewniający utrzymanie 
odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do: 
a) zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas dokonywania odbioru, 
b) uprzątnięcia i odbierania odpadów z miejsc ich gromadzenia, w tym także tych, które nie zostały 

umieszczone w pojemnikach, 
2) Wykonawca obowiązany jest do zebrania i odebrania odpadów z miejsc gromadzenia odpadów 
(altanek śmietnikowych), również w przypadku, gdy ich wysypanie nie nastąpiło w trakcie odbierania. 
3) Wykonawca zobowiązany jest do pozostawiania przy odbiorze odpadów segregowanych                  
z poszczególnych nieruchomości zamieszkałych i mieszanych nowych worków na odpady segregowane 
o pojemności 120 litrów z folii LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość worków tj. co najmniej 60 
mikronów,(worek  przeźroczysty, z tasiemką przytwierdzoną do worka lub taśmą ściągającą albo 
uszami umożliwiającymi wiązanie worka) na wymianę w ilości zgodnej z odebranymi . 
4) Wykonawca  zobowiązany jest do opróżniania pojemników na przeterminowane leki nie rzadziej niż 
raz na kwartał lub po zgłoszeniu przez Zamawiającego  ich przepełnienia. Wykaz aptek,  w których 
znajdują się pojemniki na przeterminowane leki zostanie wskazany w wykazie nieruchomości (załącznik 
nr 9) 
5) Wykonawcę obowiązuje: 
a) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z innymi  odpadami komunalnymi 

odbieranymi od właścicieli nieruchomości. 
b) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie transportu; w przypadku 

wysypania Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków 
ich wysypania (zabrudzeń, plam, itd.). 

6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do gromadzenia 
odpadów należących do właścicieli nieruchomości, powstałych w związku z realizacją Przedmiotu 
Umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
7) Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska  z dnia 25 stycznia 2013r. wydanym na postawie art. 9d ust. 2 ustawy o utrzymaniu 
porządku i czystości w gminach. 
8) Pojazdy powinny być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do 
ruchu oraz oznakowane widoczną nazwą przedsiębiorcy i numerem jego telefonu. 
9) W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych 
parametrach. 
10) Zamawiający dopuszcza, aby odbieranie surowców następowało przy użyciu pojazdów 
przystosowanych do odbierania odpadów zmieszanych, przy czym odbierane odpady nie mogą być 
zgniatane oraz mieszane, a kontenery pojazdów muszą być czyste. 
 
1.6  Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 
1) Wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232) oraz Rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 9d                       
ust. 2 ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 
r. poz. 1399 ze zm.). 
2) Wykonawca  zapewni,  aby  wszystkie pojazdy wykorzystywane  do  realizacji  przedmiotu  
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zamówienia  były wyposażone w urządzenia monitorujące, umożliwiające automatyczne zapisywanie 
w nieulotnej pamięci czasu  pracy,  aktualnej  lokalizacji  i  przebytej  drogi  pojazdów    z  rzeczywistym,  
jednoznacznie  wykazanym wykonywaniem  czynności (wyładowanie odpadów) z częstotliwością co 10 
sekund lub częściej. W pamięci  dane powinny być przechowywane i możliwe do odczytu przez 
minimum 30 dni, przy   czym   odczytanie   danych    nie   może   powodować   kasowania   
zawartości   pamięci   urządzenia monitorującego. 
Wykonawca  zapewni  przez  cały  czas  realizacji  zamówienia  w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  
system monitorowania pracy sprzętu obejmujący: 
- bieżące śledzenie pozycji pojazdów w oparciu o wykorzystanie systemu GPS i komunikowanie się z 
nimi w dowolnym momencie, w celu zdalnego odczytu ww. danych; pamięć danych powinna być 
przechowywana i możliwa do odczytu przez minimum 30 dni, przy czym odczytanie danych nie może 
powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego, 
- odwzorowanie  aktualnej  pozycji i  przebytej trasy  pojazdu  na  aktualnej  cyfrowej  mapie  Szczyrk, z 
dokładnością umożliwiającą jednoznaczne określenie miejsca (adresu) wykonywania prac, 
- odtwarzanie i analizę „historii” pracy sprzętu z okresu realizacji umowy . 

Wykonawca będzie posiadał stanowisko dyspozytorskie i wyposaży je w niezbędną 
infrastrukturę sprzętową umożliwiającą wykonywanie funkcji opisanych w niniejszym punkcie, a także 
zapewni nieprzerwany dostęp Zamawiającemu w jego siedzibie w dowolnym czasie do ww. danych 
poprzez sieć internetową  (aktualizacja danych: w trakcie prowadzenia odbierania odpadów nie 
rzadziej niż co minutę, w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na dobę). 
Wykonawca  wyposaży  stanowisko  dyspozytorskie  w  niezbędne  dla  funkcjonowania  systemu  
elementy zapewniające ciągłą i niezawodną pracę, w szczególności w zasilanie awaryjne umożliwiające 
pracę systemu przez min. 1 godz. po zaniku napięcia w sieci energetycznej. 
Wykonawca   wyposaży   Zamawiającego   na   czas   trwania   umowy   w konieczne  oprogramowanie   
zainstalowane na co najmniej jednym stanowisku komputerowym, będących własnością Zamawiającego. 
Oprogramowanie  to  umożliwi  bieżącą  kontrolę  pracy  sprzętu  wykorzystywanego  przez  Wykonawcę  
do wykonywania   usług   związanych   z odbiorem   i  wywozem odpadów   komunalnych,   
odwzorowanie   na   monitorze, na aktualnej  cyfrowej  mapie  Szczyrku  z  możliwością  
jednoznacznego  określenia  miejsca  (adresu) prowadzenia    przedmiotowych   prac,   poprzez   
odczyt   i  analizę   danych   bezpośrednio   z urządzeń monitorujących zamontowanych na sprzęcie, 
za pośrednictwem sieci internetowej z komputera bazowego (serwera) - codziennie archiwizowanych 
danych. 
Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego w liczbie nie większej niż 2 osoby             
w zakresie obsługi oprogramowania. Szkolenie musi się odbyć w siedzibie Zamawiającego. 
Termin   i   sposób   realizacji   przedmiotowego   szkolenia   zostanie   uzgodniony   między   
Wykonawcą, a Zamawiającym w stosownym protokole w dniu podpisania Umowy. 
3) wykonawca do 10 dnia każdego miesiąca, dostarczy za poprzedni miesiąc  kalendarzowy na nośniku 
danych typ CD/ DVD lub prześle e-mailem kopie bazy danych typu MySQL  zawierającą kompletne 
informacje rejestrowane w systemie, o którym  mowa w pkt 2). 
4) wykonanie przedmiotu umowy w sposób sprawny, ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu 
drogowym, korzystaniu z nieruchomości oraz niedogodności dla mieszkańców gminy Szczyrk. 
5) zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy 
dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu 
rzeczowego usługi, jak również odpowiedniego personelu. 
6) dokonywanie odbioru i transportu odpadów komunalnych, również w przypadkach, kiedy dojazd do 
nieruchomości będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów.  
Jednocześnie  informuje się, że z uwagi na dużą ilość nieruchomości na terenie miasta Szczyrk 
położonych w rejonach górskich, trudnodostępnych, gdzie dojazd jest możliwy tylko wąskimi drogami z 
małym polem manewru, z bardzo trudnym dojazdem w okresie zimowym, Zamawiający  ustala punkty 
zbiórki odpadów komunalnych w okresie zimowym (tj. 01.01.2015r. - 31.03.2015r.  oraz  01.12.2015r.  - 
31.12.2015r.), wykaz punktów określa załącznik nr 10. 
Jednocześnie ustala się punkty zbiórki odpadów komunalnych – poza sezonem zimowym                          
(tj. 01.04.2015r. – 30.11.2015r.) dla nieruchomości, do których nie ma możliwości dojazdu.  Wykaz 
punktów określa załącznik  nr 11. 
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Zamawiający  w załączniku nr 9  wskaże dla celów poglądowych  wykaz nieruchomości zabudowanych 
położonych na terenie Szczyrku . 
7) wykonawca ma obowiązek ważyć samochody przed rozpoczęciem zbiórki odpadów  oraz po 
zakończeniu zbiórki odpadów z terenu gminy Szczyrk na legalizowanej wadze w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szczyrku (PSZOK) przy ul. Granicznej 1  oraz przekazywać 
dokumentację z pomiarów Zamawiającemu w sprawozdaniach miesięcznych z załączonymi kopiami 
kart przekazania odpadów z  Regionalnej Instalacji  (RIPOK), ważenie winno być potwierdzone przez 
pracownika PSZOK.  
Ilość zebranych  i zważonych odpadów z terenu  gminy winna być zgodna z  wartościami (ważeniami) 
wynikającymi z  załączonych  kopi kart przekazania odpadów do RIPOK. 
8) wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i wyposażenia nieruchomości zamieszkałych                      
i mieszanych z których odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w worki,            
o pojemności  120 litrów z folii LDPE  o grubości zapewniającej wytrzymałość worków, tj. co najmniej 60 
mikronów - worki przeźroczyste, z tasiemką przytwierdzoną do worka lub taśmą ściągającą albo uszami 
umożliwiającymi wiązanie worka. Worki winny być oznaczone informacją o rodzaju gromadzonych               
w nich odpadów (SEGREGOWANE), nazwą, adresem oraz numerem telefonu Wykonawcy                          
i Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgodnienia szaty graficznej worków 
przeznaczonych do segregowania odpadów. 
9) okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie 
przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa, 
10) ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu 
osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy w zakresie określonym w 
Kodeksie cywilnym i innych ustawach. 
11) uczestnictwo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w spotkaniach prowadzonych przez 
Zamawiającego w przypadku jego zaproszenia,  na którym omawiane będą zadania związane z 
realizacja przedmiotu umowy. Zaproszenia na spotkania będą przekazywane Wykonawcy w formie 
elektronicznej lub faksem z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 
 
1.7 Zagospodarowanie odpadów 
1) Wykonawca jest zobowiązany do: 
a) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych do składowania do 
Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych wynikających z Wojewódzkiego 
Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, tj. Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych (RIPOK) prowadzonej przez Zakład Gospodarki Odpadami  S.A. przy ul. Krakowskiej 
315d w Bielsku-Białej. 
W przypadku awarii instalacji regionalnej, o której mowa powyżej, bądź w stanach odbiegających od 
normalnej eksploatacji, dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do instalacji zastępczych 
określonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.  
b) prowadzenia kart ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
2) Osiągane przez Wykonawcę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku 
obliczane będą na podstawie wzorów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 
2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r. poz. 645). 
 
1.8 Raporty i inne obowiązki informacyjne 
1.8.1. Raporty miesięczne 
1) Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów 
zawierających informacje o: 
a) ilości odebranych odpadów zmieszanych [Mg], 
b) ilości odebranych odpadów segregowanych [Mg], 
c) ilości odebranych odpadów pozostałych [Mg], 
d) jakości odebranych odpadów  (tj. informacja Wykonawcy czy odpady odbierane od poszczególnych 
właścicieli nieruchomości  były zebrane w sposób selektywny zgodnie z opisem worka). 
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2) Raporty o których mowa muszą być przekazane w formie papierowej i elektronicznej (np.: plik Excel) 
Zamawiającemu. 
3) Raport miesięczny jest podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę. 
Raporty dostarcza się w terminie  do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu 
kalendarzowym w którym  nastąpił  odbiór odpadów. Przedmiotowe raporty nie zwalniają Wykonawcy 
ze sporządzania kwartalnych sprawozdań , o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości              
i porządku w gminach w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale którego dotyczy.   
 
1.8.2. Informacje wymagane od Wykonawcy 
1) Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 3 dni do przekazywania 
Zamawiającemu informacji o niezgodnym z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Szczyrk gromadzeniu odpadów, w szczególności ich mieszaniu lub przygotowaniu do obierania w 
niewłaściwych pojemnikach. Informacja powinna zawierać w szczególności: 
a) adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z Regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczyrk, 
b) zdjęcia w postaci cyfrowej dowodzące, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy; zdjęcia 

muszą zostać wykonane w taki sposób, aby nie budząc wątpliwości pozwalały na przypisanie 
pojemników, w tym worków do konkretnej nieruchomości, 

c) dane pracowników wykonawcy, którzy stwierdzili fakt niezgodnego z Regulaminem postępowania  
z odpadami komunalnymi oraz ewentualne oświadczenia przez nich przekazane, 

2) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości na których 
zamieszkują mieszkańcy na których powstały odpady, a nie ujętych w bazie danych prowadzonej przez 
Zamawiającego. 
3) Zamawiający na podstawie złożonych deklaracji dostarczy Wykonawcy wykaz nieruchomości wraz           
informacją o zadeklarowanym sposobie gromadzenia odpadów (selektywny lub nieselektywny), na 
podstawie którego Wykonawca będzie przekazywał informacje o niezgodnym z Regulaminem 
utrzymania czystości   i porządku na terenie gminy Szczyrk gromadzeniu odpadów. 
4) Informacje o których mowa w pkt 1 i 2 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu drogą elektroniczną. 
1.9. Informacje dodatkowe 
Na wykonawcy zamówienia ciążą obowiązki wynikające wprost z przepisów ustawy z dnia                              
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności Wykonawca 
zobowiązany jest do spełnienia wymagań określonych w art. 9d ustawy. 
 
W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie. 
Koszty dokonania wizji lokalnej terenu ponosi wykonawca 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Wymaganym terminem realizacji jest okres: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. 
 
V. OKRES GWARANCJI 
Nie dotyczy. 
 
VI. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE 
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy. 
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy. 
 
VII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE, AUKCJA ELEKTRONICZNA 
1) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
2) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
 
VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
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1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży: 
a) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego dla gminy Szczyrk w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
b) zezwolenie na transport odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia, a wydane na 

podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21 ze zm.), lub 
wcześniej obowiązujących przepisów. 

 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie odpowiadającym  przedmiotowi zamówienia tj.:             
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy, to w tym okresie wykonał lub wykonuje usługi odbierania odpadów  komunalnych                      
z nieruchomości o masie łącznej odebranych odpadów  komunalnych  w ciągu następujących po sobie 
12 miesięcy co najmniej 1 200 Mg. 
 
W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  przez  dwóch  lub  
więcej Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie .  
Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie załącznika nr 5 do SIWZ – wykaz 
usług oraz dowodów, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia: 
Wykonawca winien dysponować co najmniej następującym sprzętem i wyposażeniem do realizacji 
niniejszego zamówienia:  
a) minimum 1 hakowcem – przystosowanym do przewozu średniej wielkości kontenerów                           

o pojemności min. 7m3, 
b) minimum   2   pojazdy   specjalne  z   zabudową   bezpyłową   (tzw.   śmieciarka   mała),   

każdy o pojemności skrzyni ładunkowej 6-12 m3, 
c) minimum 1 pojazd skrzyniowy z napędem na cztery koła z możliwością mechanicznego 

wyładunku odpadów  oraz zabezpieczeniem przed wysypywaniem się odpadów o ładowności 
ponad  3,5 t, 

d) minimum 3 pojazdy z zabudowaną przestrzenią ładunkową z napędem na cztery koła                       
o ładowności do  3,5 t , 

e) minimum 5 szt. kontenerów typu KP 7, 
f) bazą magazynowo-transportową – położoną na terenie gminy lub w odległości nie większej niż 

60 km od granicy gminy.  
 
W przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  przez  dwóch  lub  
więcej Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie . 
Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie załącznika nr 6 do SIWZ - wykaz 
sprzętu. 
 
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wykaże:   
- dostęp do  środków finansowych niezbędnych na realizację zamówienia na kwotę co najmniej 
300.000,00 zł . 
W przypadku wspólnego  ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie . 
 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają warunków 
określonych w art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych” 
Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia               
w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie wymienionych                 
w rozdziale IX niniejszej specyfikacji dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę wraz z 
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ofertą. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem formalnoprawnym, pod względem ich 
aktualności i treści, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań 
zamawiającego. 
Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany na podstawie 
przedłożonych w ofercie dokumentów wymienionych w rozdziale IX oraz będzie zgodny z formułą 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 
5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,                             
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
6. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji 
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, przedstawi inny dokument, który                    
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 
7. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
IX.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został 
dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający 
żąda następujących dokumentów: 
a) Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 44 ustawy Pzp, o spełnieniu warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 tej ustawy, wg wzoru załącznika nr  2 do SIWZ. 
b) Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów będących 

przedmiotem niniejszego zamówienia, wynikające z przepisów ustawy z 14 grudnia 2012r.              
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21 ze zm.) lub wcześniej obowiązujących przepisów.  

c)  Aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Szczyrk; 

d) 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 
załączeniem dowodów, czy zostały  wykonane lub są wykonywane należycie; 

Dowody potwierdzające, że usługi o których mowa w lit. ”d” zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie. 
Dowodami 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); 

- oświadczenie  wykonawcy  –  jeżeli  z  uzasadnionych  przyczyn  o  obiektywnym  charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 

Zamawiający uzna za dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi m.in. dokumenty 
potwierdzające odbiór odpadów komunalnych, np. sprawozdanie M-09 o wywozie i unieszkodliwianiu  
odpadów , sprawozdanie G-06 potwierdzające obrót surowcami wtórnymi.  
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o 
którym mowa w pkt 1 lit. d, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania dowodów. 
e) Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy niezbędnych do realizacji 

zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ). 
f) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie 
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wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
g) w przypadku określonym w rozdziale VIII pkt 5 SIWZ - pisemne zobowiązanie tych podmiotów, że 

oddane zostaną do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ oraz 
dokumentami, o których mowa w pkt 1) lit. h) (Rozdział  IX). 

h) jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega 
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający w 
celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu 
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę 
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów wymaga załączenia do oferty 
dokumentów dotyczących w szczególności: 

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia; 
- charakteru stosunku jaki będzie łączył  wykonawcę z innym podmiotem; 
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
i) 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: 

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, albo składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
Uwaga! 
Zamawiający zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane w razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których 
mowa w rozdziale IX  pkt 1 ) budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego 
dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie 
zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty 
budowlane były lub miały zostać wykonane,  o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów, 
bezpośrednio zamawiającemu. 
2. Oświadczenia  i  dokumenty  potwierdzające  brak  podstaw  do  wykluczenia  z postępowania o 
udzielenie zamówienia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do SIWZ. 
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 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. 

c) Aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego 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   całości wykonania decyzji 
właściwego organu –  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, 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 całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega 
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te 
będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2 lit. a – d  (Rozdział IX). 



 13 

3. Dokumenty Podmiotów zagranicznych 
Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczypospolitej  
Polskiej, przedkłada: 
1)  Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości — wystawiony nie wcześniej niż                  

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) Zaświadczenie   właściwego   organu   sądowego   lub   administracyjnego   miejsca zamieszkania  
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 
oraz pkt 10-11 ustawy Pzp., — wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert albo dokument  zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby 
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub  gospodarczego odpowiednio kraju 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  
zamieszkania,  lub  przed  notariuszem,  jeżeli  w kraju  miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub  miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt 1. 
4. 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 
podmiotów, o których mowa w  Rozdziale VIII  pkt 5 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę lub te podmioty. 
5. Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy                    
w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów,   
o których mowa w Rozdziale IX SIWZ, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli 
wymagane przez Zamawiającego  oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale IX 
niniejszej SIWZ, zawierające błędy lub którzy złożyli  wadliwe pełnomocnictwa, 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 spełnienie przez oferowane 
usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 
składania ofert. 
Uwaga: dokument składany w formie kserokopii winien być poświadczony za zgodność                    
z oryginałem przez Wykonawcę, tj. posiadać adnotację „za zgodność z oryginałem”, opatrzoną 
odręcznym podpisem oraz   imienną   pieczęcią   Wykonawcy   wraz   z   datą.   Podpisy   Wykonawcy   
na   oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę 
podpisującą. 
 
X.  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
Lista podmiotów, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, należących do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo 
informacja o tym, że  nie  należy  do  grupy  kapitałowej  –  załącznik  nr  4   do  SIWZ.  W  przypadku  
wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum), 
dotyczy każdego Wykonawcy z osobna. 
 
XI. Inne dokumenty wymagane do oferty .  
1. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
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zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż 
Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia – w przypadku, gdy 
Wykonawca wskaże, że będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach innych podmiotów – załącznik nr 7. 
2. Kopia dowodu wniesienia wadium. 
3. Parafowany i podpisany projekt umowy ( załącznik nr 8) . 
4. Formularza oferty, Oferta winna być sporządzona według wzoru, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 

 
XII. Oferta wspólna: 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać 

warunki udziału w  postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków 
zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące 
wspólnie, wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale  IX SIWZ składa: 

a) każdy z wykonawców, który winien oddzielnie udokumentować lub złożyć stosowne dokumenty                        
i oświadczenia, tj. : 
-  oświadczenia i dokumenty określone w pkt 1. lit. b, c, f  oraz pkt 2 lit. a, b, c  oraz  pkt 3 i  Rozdział  X 
b) dokumenty i oświadczenia, które Wykonawcy  występujący wspólnie  mogą składać jako wspólny 
komplet dokumentów i oświadczeń   
- oświadczenia i dokumenty określone w pkt 1 lit. a, d , e. 
2. Wykonawcy ustanowią Pełnomocnika (Lidera) do  reprezentowania  ich  w  niniejszym  

postępowaniu  albo  upoważnią  go  do  reprezentowania  ich w postępowaniu  i  do   zawarcia  
umowy   w  sprawie   zamówienia  publicznego.  Pełnomocnikiem (Liderem) będzie  jeden                   
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3. Wszelka korespondencja, oświadczenia, wnioski adresowane są do Pełnomocnika (Lidera) ze 
skutkiem wobec wszystkich mocodawców. 

4. Pełnomocnik (Lider) dokonuje wszystkich czynności w imieniu mocodawców i na ich rzecz. 
5. Wypełniając   formularz   oferty  należy   wpisać  dane  (nazwa,   adres  itd.)   Pełnomocnika 

(Lidera) oraz wszystkich  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie.  W  innych 
dokumentach (załącznikach) powołujących się na Wykonawcę w miejscu, np.: nazwa, adres 
Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy, którego dany 
dokument (załącznik) dotyczy. 

6. Pełnomocnictwo   może   być   udzielone   przez   wszystkich   Wykonawców   wspólnie   
ubiegających się o udzielenie zamówienia w jednym dokumencie, w którym Wykonawcy właściwie 
reprezentowani wskażą  Pełnomocnika, określą zakres pełnomocnictwa i złożą podpisy. 
Pełnomocnictwo może być udzielone  przez   każdego  z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  
się  o  udzielenie  zamówienia w odrębnym dokumencie,  w  którym Wykonawca właściwie 
reprezentowany, wskaże Pełnomocnika, określi   zakres   pełnomocnictwa   z   wyraźnym   
oznaczeniem,   iż   jest   ono   udzielone   w   związku ze wspólnym   ubieganiem   się                    
o   udzielenie   zamówienia   i  wskazuje   pozostałych   Wykonawców. W przypadku tych 
pełnomocnictw, zakres udzielanych pełnomocnictw musi być identyczny. 

7. Pełnomocnictwo  musi  być  udzielone  na  piśmie  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  
prawa i powinno zawierać co najmniej: oznaczenie Mocodawcy, oznaczenie Pełnomocnika 
(Lidera), zakres pełnomocnictwa,   umocowanie   do   reprezentowania   w   postępowaniu,   
podpisywania   oferty, ewentualnych  odwołań  i  innych  dokumentów.  Wskazane  jest  by  
określało  czas  na  jaki  zostało udzielone   (wymagana  forma  dokumentu:  oryginał  lub  
poświadczona  notarialnie  „za  zgodność z oryginałem” kopia stosownego pełnomocnictwa).  

Jeżeli z wymaganych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu dokumentów to nie wynika, 
do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo 
są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego Wykonawcy.  
8. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo                

Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.). 
Ofertę wykonawcy  wykluczonego uznaje się  za odrzuconą. 
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XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów. 
1.Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem 
zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art.38). 
2.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: 
a) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – pod warunkiem że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3)  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
3. Wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  można składać do dnia                                  
23.10.2014r.  
4. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. 
Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami: 
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą telefaksu  
Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania  oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień   formie telefaksowej. 
b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. 
 
XIV. WADIUM 
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 220,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście 
dwadzieścia złotych 00/100) . 
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 29.10.2014 do godz. 10:00 w formach określonych        w 
art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank 
Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu konto: 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030 z dopiskiem 
wadium na : ”Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
gminy Szczyrk i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
– Zakładu  Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d.”  
Przy  wnoszeniu  wadium  przelewem,  dokument  polecenia  dokonania  przelewu  nie  jest 
dowodem wniesienia wadium. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uznaje 
wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na koncie Zamawiającego. 
 Zaleca się dołączyć do oferty kopię wykonania przelewu. 
4. Wadium w postaci dokumentu należy złożyć w formie oryginału w  kasie Urzędu Miejskiego               
w Szczyrku,  ul. Beskidzka 4, pokój nr 24 w terminie przed upływem składania ofert. 
Gwarancja zapłaty wadium winna być bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie oraz 
powinna podlegać prawu polskiemu i być realizowana w Polsce. 
Uwaga: Termin ważności gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą, tj. 30 dni. 
5. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja 
powinna być bezwarunkowa, nieodwołalna i sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem oraz 
powinna zawierać następujące elementy: 
1) nazwę/firmę   lub   imię   i   nazwisko   dającego   zlecenie   (Wykonawcy),   beneficjenta   

gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; 

2) nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego; 
3) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 
4) kwotę gwarancji; 
5) termin ważności gwarancji; 
6) zobowiązanie  gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie  
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: 
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., nie złożył 
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dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. lub pełnomocnictw 
oraz nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, lub 

b) Wykonawca, którego ofertę wybrano: 
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, lub 
- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 
- zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  stało  się  niemożliwe  z  przyczyn  leżących  po  stronie 
Wykonawcy. 
6. Jeżeli wadium wnoszone jest w formach określonych w art. 45 ust.6 pkt 2 i 5 Pzp., poręczenie 
powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem oraz winno zawierać następujące 
elementy: 
1) nazwę poręczyciela, nazwę wierzyciela (Zamawiający), nazwę/firmę lub imię i nazwisko 

dłużnika (Wykonawcy), którego dług poręczenie zabezpiecza oraz wskazanie ich siedzib; 
2) nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego; 
3) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem; 
4) określenie wysokości wierzytelności objętej poręczeniem; 
5) termin ważności poręczenia; 
6) zobowiązanie   poręczyciela   do   zapłacenia   kwoty   poręczenia   na   pierwsze   pisemne   

żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: 
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie 

złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub 
pełnomocnictw oraz nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, lub 

b) Wykonawca, którego ofertę wybrano: 
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, lub 
- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 
- zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  stało  się  niemożliwe  z  przyczyn  leżących  po  stronie 
Wykonawcy. 
W przypadku   wniesienia wadium w    formie gwarancji lub poręczenia, oryginał gwarancji lub 
poręczenia należy złożyć w kasie Urzędu Miejskiego w Szczyrku,  ul. Beskidzka 4, pok. 24,                              
a kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) gwarancji lub  poręczenia  należy  dołączyć  do  
oferty.  Wadium  wniesione  w  formie  gwarancji  lub  poręczenia (oryginał) musi zostać odpowiednio 
zabezpieczone przez Zamawiającego. 
7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46  Pzp. 
 
XV. Termin związania z ofertą. 
1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XVI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami, 
Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnieni są:  Mariusz Pindel -referat GKUHiR   
tel. (033) 82 950 26  

XVII. Opis sposobu przygotowania ofert . 
1.   Wymagania podstawowe: 
a) Każdy  Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę.   
b) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w SIWZ, na Formularzu 

Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 
c) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
d) Do  oferty  powinny  być  załączone  wszystkie  oświadczenia  i  dokumenty  –  w  formie  

oryginału lub kserokopii   poświadczonej   za   zgodność   z   oryginałem   przez   Wykonawcę   
–   wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. 

e) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika z załączonych dokumentów rejestracyjnych 
(aktualnego odpisu z właściwego rejestru), Wykonawca zobowiązany jest załączyć 
pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych do podpisania oferty (do oryginału oferty 
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należy załączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego  przez  osoby  do  tego  upoważnione  
lub  kopię  pełnomocnictwa  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza). 

f) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
udokumentowanie właściwej reprezentacji powinno nastąpić w formie pełnomocnictwa 
udzielonego Pełnomocnikowi, podpisanego przez prawnie upoważnionych sygnatariuszy 
reprezentujących każdego z Wykonawców składających  ofertę  wspólną,  do  reprezentowania  ich  
w  postępowaniu  o  udzielenie  niniejszego zamówienia  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  
i  zawarcia  umowy  w  sprawie  niniejszego   zamówieni publicznego (do  oryginału  oferty  należy  
załączyć oryginał pełnomocnictw wystawionych   przez   osoby   do   tego   upoważnione             
lub   kopie   pełnomocnictw   poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza). 

g) Wzory   formularzy,   wykazów   i   oświadczeń   dołączonych   do   niniejszej   SIWZ   powinny   
zostać wypełnione  przez  Wykonawcę  zgodnie  z  wymaganiami  Zamawiającego                          
lub  przygotowane  przez Wykonawcę zgodnie z załączonymi wzorami i dołączone do oferty. 

h) Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści formularzy, wykazów i oświadczeń 
jakichkolwiek  zmian, za wyjątkiem zmian wynikających wyłącznie z ilości miejsca 
przeznaczonego na wprowadzenie informacji. 

i) We  wszystkich  przypadkach,  gdzie  jest  mowa  o  pieczątkach,  Zamawiający  dopuszcza  
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy)          
i siedziby. 

j) Wykonawcy poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty . 
2.   Forma oferty: 
a) Oferta  musi  być  sporządzona  w  języku  polskim  na  maszynie  do  pisania,  komputerze,  

ręcznie długopisem  lub  nieścieralnym  atramentem,  mieć  formę  pisemną.   
b) Stosowne wypełnienia we wzorach formularzy, wykazów i oświadczeń dołączonych                   

do niniejszych SIWZ  i  wchodzących  następnie  w  skład  oferty,  mogą  być  dokonane  
komputerowo,  maszynowo lub ręcznie. 

c) Formularze, wykazy i oświadczenia przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę                   
na podstawie wzorów   dołączonych   do SIWZ   powinny   mieć   formę   wydruku   
komputerowego lub maszynopisu. 

d) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 
e) Wszystkie  strony  oferty  powinny  być  ponumerowane  i  parafowane  przez  osobę  lub  

osoby podpisujące ofertę. Zalecane jest dołączenie do oferty spisu treści, z podaniem liczby 
stron oferty łącznie. 

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

g) Dokumenty wchodzące  w  skład  oferty mogą być  przedstawiane w formie  oryginałów lub  
kopii poświadczonych   za   zgodność    z   oryginałem   przez   Wykonawcę,   inne   podmioty,   
zgodnie z Rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  19  lutego  2013r.  w sprawie  
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). 

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

i) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski potwierdzonym przez Wykonawcę. 

j) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

k) Wykonawca  może  w  ofercie  zastrzec,  w  odniesieniu  do  informacji  stanowiących  tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, że nie mogą 
być one   udostępniane  innym  uczestnikom  postępowania.            Dokonuje  tego  poprzez  
wyodrębnienie i oznaczenie  klauzulą  „NIE  UDOSTĘPNIAĆ  INNYM  UCZESTNIKOM  
POSTĘPOWANIA.  INFORMACJE  STANOWIĄ     TAJEMNICĘ          PRZEDSIĘBIORSTW    W  
ROZUMIENIU ART.11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU  NIEUCZCIWEJ  
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KONKURENCJI  (Dz.  U.  z  1993  r.  Nr  47,  poz.  211  ze  zm.)” zastrzeganych  elementów  
oferty.  Informacje  te  winny  być  umieszczone  w osobnej  kopercie  – włożonej w kopertę 
właściwą, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w  
taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować 
ciągłość numeracji). 

l) Wszelkie poprawki treści oferty powinny być naniesione czytelnie i parafowane przez 
Wykonawcę. Każda zawierająca informacje strona oferty i załączników winna być podpisana przez 
Wykonawcę. 

m) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty            
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

n) Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem 
Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: Oferta na: ”Odbiór odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczyrk                  
i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – 
Zakładu  Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d. 
 NIE OTWIERAĆ  przed  29.10.2014r., godz. 11:00" 

         Kopertę wewnętrzną należy ponadto opisać danymi Wykonawcy. 
 
XVIII. Miejsce oraz termin  składania oraz otwarcia ofert. 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 11 do dnia 29.10.2014r., do godz. 10:00. 
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom 
bez ich otwierania , po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców , którzy zechcą przybyć w dniu 29.10.2014r., 
o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 31. 
3. Wykonawca przed upływem składania ofert może: 
a) wycofać  ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na zewnętrznej kopercie 
„WYCOFANIE”. Koperty oznakowanie w ten spsoć będą otwierane w pierwszej kolejności                         
po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami; koperty 
wewnętrznej ofert wycofanych nie będą otwierane. 
b)  zmienić ofertę powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad 
jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem  „ZMIANA” . Koperty oznakowane 
dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane  w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.   
 
XIX. Podwykonawcy 
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Jeśli wykonanie 
zamówienia zostanie powierzone podwykonawcom to zastosowanie mają zapisy rozdziale XXIII  SIWZ. 
 
XX. Opis sposobu obliczania ceny. 
1.  Wynagrodzenie Wykonawcy obliczone  będzie jako iloczyn podanej w ofercie ceny jednostkowej           
za 1 Mg zebranych i przetransportowanych odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych na terenie gminy Szczyrk, na których powstają 
odpady komunalne i ilości wynikającej  z zestawienia ważeń pojazdów na legalizowanej wadze w 
Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szczyrku przy ul. Granicznej 1 (potwierdzonych 
przez pracownika PSZOK), oraz karty przekazani odpadu będącej potwierdzeniem transportu i złożenia 
odpadu na RIPOK. 
2. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty  związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia uwzględniające zapisy SIWZ  oraz warunki umowy. Wykonawca przy obliczeniu oferty 
winien wziąć pod uwagę wymagania SIWZ, szczególności opis przedmiotu zamówienia oraz projekt 
umowy. 
Wykonawca uwzględnia m.in.: 
a) ilość odpadów odbieranych w poprzednich latach, na który  składa  ofertę tabela nr 1,2,3 
b) charakterystykę  gminy (trudny teren górski), 
c) możliwość wzrostu ilości odbieranych odpadów, 
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d) możliwość wzrostu ilości obsługiwanych budynków oraz wynikający z tego wzrost liczby 
mieszkańców, 
e) wymagania co do częstotliwości i sposobu odbierania odpadów .  
3. Cena jednostkowa brutto za 1Mg odebranych, przetransportowanych odpadów powstałych                     
u właścicieli nieruchomości  na terenie gminy Szczyrk będzie obowiązywała w całym okresie ważności 
oferty, pozostaje stała przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji . 
4. Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będzie wyłącznie w walucie polskiej 
PLN. 
5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i inne omyłki polegające na 
niezgodności  oferty ze SIWZ, nie powodujące  istotnych  zmian w treści oferty  zgodnie z art. 87 ust. 2 
Prawa zamówień publicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, których  
oferta  została  poprawiona  . 
 
XXI.  Kryteria i sposób oceny ofert 
1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:  

Nr: Nazwa kryterium Waga 
1   Cena  (koszt) 100 % 

2.  Ocena przyznawane za podane w pkt  12.1  kryteria liczone będą według następującego  wzoru: 
Nr kryterium: Wzór: 

1 Cena (koszt) 
Liczba punktów= ( Cmin/Cof) * 100 * waga 
gdzie: 
-Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
-Cof - cena podana w ofercie 

a) Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z Członków Komisji Przetargowej zostaną 
zsumowane. Suma punktów uzyskanych za kryterium oceny stanowić będzie końcową ocenę danej 
oferty. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta, która największą ilość punktów tj. oferta z 
najniższą ceną.  

b) Ocena  zgodności  ofert  z  treścią  SIWZ  przeprowadzona  zostanie  wyłącznie  na  podstawie  
analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie, z zastrzeżeniem treści 
art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp. 

c) Sprawdzanie wiarygodności ofert: 
 Zamawiający zastrzega sobie prawo   sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych  i informacji. 
 Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp., w przypadku stwierdzenia, że 

złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. 
 Przedstawienie   przez   Wykonawcę   informacji   nieprawdziwych   mających   wpływ   na   wynik 

postępowania   o   udzielenie   niniejszego   zamówienia   skutkować   będzie   wykluczeniem   tego 
Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp., niezależnie od 
innych skutków przewidzianych prawem. 

 
XXII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, dostarczy najpóźniej w 
dniu podpisania umowy: 
a) dokument   lub   dokumenty   potwierdzające   prawo   osób   składających   podpis   pod   umową 

do występowania w imieniu wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli 
(pełnomocnictwo,   wypis   z   rejestru,  zaświadczenie)  –  jeżeli  nie  wynika   to   z  dokumentów 
znajdujących się w ofercie; 

b) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
c) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej obejmującej odpowiedzialność cywilną deliktową i 
kontraktową z tytułu realizacji niniejszej umowy  w zakresie prowadzonej działalności o wartości 
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400.000,00 zł, na okres obowiązywania  umowy. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w 
trakcie realizacji umowy (także w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy), Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia oryginału nowej polisy, z której wynika, że Wykonawca 
dysponuje z zachowaniem ciągłości i wysokości, ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej  z 
tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, oraz zdeponuje u Zamawiającego kopię tej polisy 
poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem. 

2. Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  niniejsze  zamówienie,  których  oferta  zostanie uznana 
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne, są zobowiązani do zawarcia 
umowy  regulującej ich współpracę. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty, ale przed 
podpisaniem umowy o zamówienie publiczne, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć    
Zamawiającemu kopię przedmiotowej  umowy,  opisującą,  m.in.  przyjętą  formę  prawną, określającą  
szczegółowo  sposób współdziałania  przy   wykonywaniu   zamówienia z uwzględnieniem  solidarnej  
odpowiedzialności  Wykonawców. 
Umowa,  ta  musi  być  podpisana  przez  upełnomocnionych  przedstawicieli wszystkich  Wykonawców 
składających ofertę wspólną. W umowie tej Wykonawcy wyznaczą spośród siebie Pełnomocnika  
upoważnionego do  zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących  wspólnie   
umowę.   Pełnomocnik  upoważniony  będzie  także  do  wystawiania  faktur, przyjmowania płatności od 
Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie 
realizujących Umowę. 
3. Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia umowy  w  sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
4. Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ponoszą  solidarną  
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania. 
5. Wzór  umowy  stanowi  załącznik  nr 8  do   SIWZ. 
Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich wykonawców, biorących udział 
w postępowaniu. Wybranemu wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 
Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców odwołania.                  
O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania 
odwoławczego.  

XXIII. Podwykonawstwo 
1. Jeśli wykonanie zamówienia zostanie powierzone podwykonawcom - wykonawca w swojej ofercie 
winien wskazać, którą część będzie wykonywał podwykonawca, a w przypadku gdy wykonawca 
powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, na zasoby podmiotu trzeciego,                 
a podmiot ten wykonuje część zamówienia to wykonawca w swojej ofercie winien również podać nazwę 
(firmę) tych podmiotów (podwykonawców). 
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je                    
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
3. Jeżeli Wykonawca zatrudni podwykonawcę, a podwykonawca dalszego podwykonawcę zamówienia 
na usługę, to jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego w terminie 7 dni od jej 
zawarcia, do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
1) Warunkiem zapłaty przez zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebraną usługę jest 
przedstawienie dowodów zapłaty (oświadczenie podwykonawcy, kopie faktur i dowody zapłaty, itp.), 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa                     
w  art. 143c   ust. 1 Pzp., biorącym udział w realizacji przedmiotu zamówienia; 
2) W przypadku nie przedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje się 
odpowiednio: 
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a) wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrana usługę, art. 143c Pzp., stosuje się odpowiednio. 
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie                     
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy                       
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

XXIV Wymagania dotyczące należytego zabezpieczenia umowy* 
1.  Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości         
5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 
2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku  formach określonych w art. 148 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Zabezpieczenie w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego -nr konta: 58 8140 
0009 0043 8656 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Radziechowach - Wieprzu. 
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany najpóźniej w dniu zawarcia umowy 
wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub kilku z niżej wymienionych form: 
a) w pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 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. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia               
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
4.  Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 
jednostkę samorządu terytorialnego, 
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 
rejestrowym i rejestrze zastawów. 
5. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszone w jednej z form wymienionych w pkt 3             
lit. od b) do e) należy złożyć w oryginale najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 
6.  Zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszone w jednej z form wymienionych w pkt 3            
lit. od b) do e) musi zawierać następujące elementy: 
a) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres), 
b) nazwę Zamawiającego, 
c) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela oraz winno być podpisane przez Gwaranta lub Poręczyciela albo 
przez osobę upoważnioną do ich reprezentacji – do dokumentu gwarancji lub poręczenia należy 
dołączyć dokument, z którego wynika uprawnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Gwaranta 
lub Poręczyciela, 
d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 
e) zobowiązania Gwaranta lub Poręczyciela do bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na 
pierwsze żądanie Zamawiającego zapłacenia pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w okolicznościach wskazanych w art. 147 ust.2 ustawy Pzp, 
f) termin ważności – od dnia zawarcia umowy do końca okresu realizacji umowy plus 30 dni. 
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być złożone przez Wykonawcę w terminie 
umożliwiającym Zamawiającemu zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń co do jego treści lub przyjęcie 
dokumentu bez zastrzeżeń. 
8. Gwarant lub Poręczyciel nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek 
dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia 
gwarancji lub poręczenia nie zawierających w/w elementów bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe 
zastrzeżenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
9.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone na zasadach określonych                 
w art.151 Pzp., w terminie 30 dnia od daty stwierdzenia przez Zamawiającego wykonania zamówienia w 
sposób należyty. 
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XXV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego; 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 
zmiany  oraz określił warunki takiej zmiany. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy przy zaistnieniu okoliczności nie zależnych od 
stron umowy,   w zakresie  wynagrodzenia : 
a) zmiany wysokości  opłat wynikających wprost z przepisów prawa, a mających istotny wpływ na 
koszty świadczenia usługi; 
b) innej zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady odbierani                                      
i zagospodarowania odpadów; 
c) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany 
wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł 
przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu 
zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne 
skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne 
wydatkowanie środków publicznych,  
3. W związku z wskazanymi w ust. 2 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie 
wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż 
udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi.  
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy przy zaistnieniu okoliczności nie zależnych od 
stron umowy,   w zakresie : 
a) zmian „Harmonogramu odbioru” odpadów komunalnych, 
b) opóźnienia  w  rozpoczęciu  i  zakończeniu  wykonywania  umowy, 
c) wystąpienia siły wyższej, 
5. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia 
odbierania i zagospodarowania odpadów w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego wpływających na sposób spełnienia świadczenia.  
Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji 
 
XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenia zamówienia publicznego. 
W toku postępowania Wykonawcy służą środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI Rozdział  1 i 2 
ustawy PZP. 
Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp., przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu,           
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego  zamówienia  oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych . 

XXVI. Pozostałe informacje. 
1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej ani zawarcia umowy ramowej. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy Prawa 
zamówień publicznych - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j.  Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.) oraz 
Kodeksu Cywilnego. 
3.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
Załączniki: 
1. Formularz Oferty; 
2. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 44 o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp); 
4. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej; 
5. Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat; 
6. Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia; 
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7. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych; 
8. Wzór umowy; 
9. Wykaz nieruchomości, aptek; 
10. Wykaz punktów zbiórki odpadów  komunalnych w sezonie zimowym; 
11. Wykaz punktów zbiórki odpadów komunalnych poza sezonem zimowym; 
12. Uchwała Nr LI/261/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2013r., w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Szczyrk, zmiana Uchwała Nr LXIII/337/2014 
13. Uchwała Nr LI/262/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: szczegółowego sposobu                
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, zmiana Uchwała Nr LXIII/336/2014 
14. Mapa Szczyrku/skan  
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Załącznik nr 1 do SIWZ  

FORMULARZ  OFERTOWY 
 

WYKONAWCA: ..........................................        

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

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

tel/fax:......................................................... 

e-mail:......................................................... 

 

1. Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na ”Odbiór 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczyrk i ich 
transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakład  
Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d.”  
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia w oparciu  o łączną szacunkową ilość odpadów za rok 2013/2014 (od 1 lipca 2013 do            
30 czerwca 2014r.)  tj. 1 277,81 Mg za  cenę całkowitą 
 

1 277,81 Mg x  …………zł /Mg = …………….. zł netto  (słownie: ……………………… 
                         ………………………………………………………………………………)                                               

                   ………….zł/Mg =………………  zł brutto  (słownie: ………………........ 
             ………………………………………………………………………………….) 
 
Cena obliczona została w oparciu o łączną szacunkową ilość odpadów do odbioru w okresie od 
01.01.2015r. do 31.12.2015r., podaną przez Zamawiającego za rok  2013/2014, tj. 1 277,81 Mg i cenę 
jednostkową za 1 Mg odebranych, przetransportowanych z terenu gminy Szczyrk odpadów 
komunalnych powstających na terenie nieruchomości, wynoszącą: 
 
                      …………………. zł netto za 1 Mg,            ………………… zł brutto za 1 Mg,            
 
W podanej powyżej kwocie całkowitej zawarty jest podatek VAT w wysokości …………………...… zł. 
Stawka podatku VAT wynosi ……... %. 
2.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, oraz zdobyliśmy 
konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. 
3.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres  30.  
4.Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt  umowy został  
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 
na niżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
Podpisany projekt umowy załączamy do oferty.  
5. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
.......................... słownie.............................................................................zł 
(tj. 5% wartości umowy) w terminie określonym przez Zamawiającego w formie …………………………... 
..................................................................................... (zgodnej z zapisami i wymaganiami SIWZ). 
6. Podane w ofercie cena nie będzie podlegać zmianie i waloryzacji . Podana cena zawiera wszystkie 
koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu  zamówienia wg opisu 
podanego w SIWZ. 
7. Przyjmujemy realizację niniejszego przedmiotu zamówieni  w terminie  od 01.01.2015r. do 
31.12.2015r.   
8. Warunki płatności :  terminie do 30 dni od daty  doręczenia faktury do  Zamawiającemu . 
 
 

Gmina Szczyrk 

43-370 Szczyrk 

ul. Beskidzka 4 
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9.  Prace objęte zamówieniem zamierzmy wykonać sami* 
       Następujące prace zamierzmy zlecić podwykonawcom  *  
Zakres:.........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................     
 
10. Oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień 
otwarcia ofert . 
11. Informuję/informujemy, że niżej wymienione dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa                  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr  47, 
póz. 211 ze zm.) 
a)   ................................................................................................... 
b)  ................................................................................................... 
c)   ................................................................................................... 
12. Wadium wpłacone w pieniądzu należy zwrócić na następujący numer rachunku bankowego: 
…………………………………………..……………………………………….1 
13. Wadium wniesione: w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach 
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – zostanie odebrane osobiście przez 
upoważnioną osobę/należy przekazać w następujący sposób …....................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…................................................................................................................................................................ 2  
14. Nasz  NIP ...................................................... REGON ....................................................... 
15. Ofertę niniejszą składamy na..................kolejno ponumerowanych stronach. 
 

 
1 niepotrzebne skreślić. 
2W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy usunąć lub skreślić niniejszy punkt. W przeciwnym 

wypadku należy wskazać sposób zwrotu wadium. 
 
 
 

 

 

 
       Data i  podpis osób wskazanych  
                                      w dokumencie uprawniającym do występowania  
                                                                                     w  obrocie prawnym lub posiadających     
              pełnomocnictwo 
 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1. .......................................       
2. ....................................... 
3. ....................................... 
4. ..........................................                                         
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
 
 
 
 
 
 
 

(pieczęć oferenta) 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych. 
 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczyrk i ich transport 

do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakładu  Gospodarki 
Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d.”, oświadczam(y), że spełniam(y) 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 
 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 
 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 
 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................... , dn. ...........................    ................................................... 

(podpis osoby/osób upoważnionych do 
   występowania w imieniu wykonawcy) 
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           Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 

 
 
 
 
 
 

(pieczęć oferenta) 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 
 
 
 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczyrk i ich transport 
do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakładu  Gospodarki 
Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d. ” oświadczam(y), że nie podlegam(y) 
wykluczeniu z postępowania na podstawie z art. 24 ust. 1 pkt 1 - 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................... , dn. ...........................               ................................................... 

(podpis osoby/osób upoważnionych do 
występowania w imieniu wykonawcy) 
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     Załącznik nr 4  do SIWZ 
 

 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ 

Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*. 
 
 

Nazwa i adres wykonawcy  
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczyrk i ich transport 
do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakładu  Gospodarki 
Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d. zgodnie  z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy    
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.): 
1. Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. nr 50 poz. 331 ze zm.). 

 

Lp. Nazwa podmiotu Siedziba podmiotu  

1.   

2.   

3.   

…..   

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

(podpis wykonawcy/ osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
 
 
2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
....................................... 
(miejscowość, data)  
 
                                                                 ................................................................................................... 

                  (podpis wykonawcy/ osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 

 
* należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2 

………………………. 
(podpis/podpisy) 
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        Załącznik nr 5  do SIWZ 
 

 
 
 
 
 

 
(pieczęć oferenta) 

 
 
 

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG W CIĄGU 
OSTATNICH 3 LAT 

 
Przystępując do postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na ”Odbiór odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczyrk i ich transport 
do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakładu  Gospodarki 
Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d.”, oświadczam, że w okresie ostatnich         
3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wykonaliśmy/wykonujemy 
następujące usługi:   
 
 

Do wykazu dołączam dokumenty poświadczające, że usługi zostały  wykonane lub są wykonywane 
należycie . 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................... , dn. ...........................   ................................................... 

(podpis osoby/osób upoważnionych do 
                występowania w imieniu wykonawcy) 

 
 
 

                                                
1  Wpisać ilość obsługiwanych nieruchomości ( umów na odbiór odpadów komunalnych) wraz z podaniem nazw gmin, w której usługi są realizowane. 
2 W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – dowód, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia. Za dowód zamawiający  uznaje w szczególności pisemne zobowiązanie takie podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów. 
 

 
Lp. 

 
 

Rodzaj wykonanej usługi 

Data  
wykonania 
(od 
miesiąc/rok 
do 
miesiąc/rok) 

 
Masa odebranych 
odpadów komunalnych 
od mieszkańców 
nieruchomości, w 
okresie 12 miesięcy 

 
 
Nazwa i adres 
odbiorcy usług1 

 
Nazwa i adres 
wykonawcy lub 
podmiotu 
udostępniającego 
potencjał2 

      

  
 
 

    

      

      



 30 

 
 

          Załącznik nr 6  do SIWZ 
 
 

 
 
 
 
 
 

(pieczęć oferenta) 
 

 
 

WYKAZ POTĘCJAŁU TECHNICZNEGO DOSTĘPNEGO WYKONYWCY W CELU 
REALIZACJI ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWIE DYSPONOWANIA TYM 

POTĘCJAŁEM 
 
  

 
Lp. 
 
 

 
Nazwa /Typ pojazdu 
specjalistycznego 
 

 

Opis pojazdu potwierdzający spełnianie 
warunku udziału w postępowaniu  

 

 
Liczba                                    

jednostek 
sprzętu 

 
Informacja o podstawie 

dysponowania 
 

 
1. 
 

 
 
 

   

2.     

3.     

     

     

Ponadto oświadczam(y), że spełniam(y) wszystkie szczegółowe wymagania w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). 
 
 
................................... , dn. ...........................                 ................................................... 
                                                                                                         (podpis osoby/osób upoważnionych do 
                                                                                                            występowania w imieniu wykonawcy) 
 

            
 
 
    
 
 
 
 
 



 31 

Załącznik nr 7 do SIWZ 
 
 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU  
O ODDANIU NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 

 
1. Oświadczam(y), że na podstawie art. 26 ust 2 b ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 
2013r. poz. 907) zobowiązujemy się, do oddania do dyspozycji Wykonawcy……………………………….. 
…………………………....................…………… niezbędnych zasobów tj. wiedzę i doświadczenie*/, 
potencjał techniczny/, osoby zdolne do wykonania zamówienia/ zdolności finansowe* na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia: 

”Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy 
Szczyrk i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – 

Zakładu  Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d.”, 
 
Ponadto oświadczam, że: 
- charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem, który reprezentuję to 
......................................................................................    (np. umowa o podwykonawstwo lub inne). 
 
- sposób wykorzystania zasobów podmiotu, który reprezentuję przez Wykonawcę przy wykonaniu 
zamówienia będzie polegał na  ……………………………........................................................................... 
 
- zakres i okres udziału podmiotu, który reprezentuje  przy wykonywaniu zamówienia to: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. W celu udowodnienia, że ww. Wykonawca będzie dysponował zasobami mu udostępnionymi                     
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, że stosunek łączący firmę 
którą reprezentuję z wykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do zasobów mu udostępnionych 
załączam dokumenty jn.: 
a) dla warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy - dokumenty określone w rozdziale IX pkt 
1   lit. h) specyfikacji dotyczące sytuacji finansowej * 
b) dokumenty dotyczące * : 
- zakresu udostępnionych zasobów;  
- sposobu wykorzystania zasobów podmiotu, który reprezentuję przez Wykonawcę przy wykonaniu 
zamówienia; 
- charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem, który reprezentuję; 
- zakresu i okresu udziału podmiotu, który reprezentuje przy wykonywaniu zamówienia. 
 
 
 
Uwaga - za dokumenty o których mowa w pkt 2 lit. b Zamawiający uzna np. poświadczenia, 
oświadczenia, umowy. 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
dnia ……………………………. 
 

 
 

      …………………………………………………………………………… 
      czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby  
      lub osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 
 

UMOWA Nr 272.        .2014 
zawarta w dniu………………. 2013 r. pomiędzy Gminą Szczyrk z siedzibą: 43-370 Szczyrk,                        
ul. Beskidzka 4,  reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………………………………….. 
- zwaną dalej „ ZAMAWIAJĄCYM”, 
a 
………………………………………………………………………………………………….. 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………….. 
- zwanym dalej „WYKONAWCĄ”. 

§1 
Przedmiot i zakres umowy 

1. Zamawiający  zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie publiczne polegającego na 
Odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczyrk             
i ich transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakładu  
Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d.  
2. Przedmiot Umowy został szczegółowo określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia SIWZ. 

 
§2 

Termin realizacji Umowy 
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę w terminie od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia                   
31 grudnia 2015 r. 

§3 
Wynagrodzenie 

1. Cena za 1 Mg zebranych, przetransportowanych odpadów komunalnych zgodnie z ofertą 
Wykonawcy wynosi ……………………………… zł brutto (słownie: ……………………………………….. 
Powyższa cena zawiera należny podatek VAT w wysokości  …………. %. 
Cena całkowita za wykonanie usługi wynosi ……………… netto plus obowiązujący  podatek VAT               
tj.: …………………………   zł brutto . 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy obliczone  będzie jako iloczyn podanej w ofercie ceny jednostkowej za  
1 Mg zebranych i przetransportowanych odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych na terenie gminy Szczyrk, na których powstają 
odpady komunalne i ilości wynikającej  z zestawienia ważeń pojazdów na legalizowanej wadze w 
Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szczyrku przy ul. Granicznej 1 (potwierdzonych 
przez pracownika PSZOK), oraz karty przekazani odpadu będącej potwierdzeniem transportu i złożenia 
odpadu na RIPOK. 
3. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1, zostanie zapłacone na podstawie faktury 
wystawionej przez Wykonawcę do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu 
kalendarzowym, w którym  nastąpił  odbiór odpadów, z zastrzeżeniem  ust. 4. 
4. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowiło miesięczne sprawozdanie, o którym mowa w § 9         
umowy z wykonania usługi w danym miesiącu, zatwierdzony przez Zamawiającego, przy czym 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zatwierdzenia sprawozdania oraz zgłoszenia uwag                      
lub zastrzeżeń do niego w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. 
Zatwierdzone sprawozdanie lub jego zatwierdzona część stanowi podstawę  wystawienia faktury przez 
Wykonawcę. 
Do części sprawozdania, co do której Zamawiający wniósł  uwagi lub zastrzeżenia, Wykonawca złoży 
stosowne wyjaśnienia, uzupełnienia  w terminie 7 dni.   
5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, 
przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, przy czym za dzień zapłaty uważać się 
będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 
6. W przypadku zgłoszenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktura VAT płatna będzie 
przez Zamawiającego po otrzymaniu pisemnych dowodów zapłaty należnego wynagrodzenia 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, biorących udział w realizacji odebranych usług. Pisemne 
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dowody winny być przedłożone Zamawiającemu, nie później niż 14 dni przed terminem zapłaty. 
Akceptowanymi przez Zamawiającego dokumentami są: potwierdzenie dokonania przelewu wystawione 
przez bank Wykonawcy wraz z kopią faktury podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub 
oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu przez Generalnego Wykonawcę należnego 
wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, biorących udział w realizacji odebranych 
robót budowlanych. Oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi załącznik nr 1 
do umowy. 
7. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z Umową lub obowiązującymi 
przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności  do czasu  wyjaśnienia przez 
wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności, a także  w razie potrzeby otrzymania faktury lub 
noty korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres.  
8. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być 
potrącone  z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.  
9. Bez uprzedniej, pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego , Wykonawca nie może 
przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługującej mu z tytułu wykonania Umowy. 
 

§4 
Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalisty. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków opisanych w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia zawartym w SIWZ. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie informacji dotyczących realizacji 
Umowy na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
zapytania. 
4. Wykonawca wyznaczy Koordynatora Umowy, z którym Zamawiający będzie mógł się skontaktować 
bezpośrednio w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00. Koordynator będzie odpowiadał za 
nadzorowanie wykonywania Umowy ze strony Wykonawcy. Dane Koordynatora wskazane są w § 8. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych w związku z 
realizacją Umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych 
osobowych. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w 
innym celu niż dla wykonywania Umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w 
celach reklamowych lub marketingowych. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
(obejmującą odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową) z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej na kwotę nie niższą niż 400 000 zł ., przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.  
Z treści polisy powinno jednoznacznie wynikać, iż kwota ubezpieczenia będzie nieodwołalna, 
bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. W przypadku wygaśnięcia 
ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy (także w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy), 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oryginału nowej polisy, z której wynika, że Wykonawca 
dysponuje, z zachowaniem ciągłości i wysokości, ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej, a wypłata kwoty ubezpieczenia będzie również nieodwołalna            
i bezwarunkowa oraz zdeponuje u Zamawiającego kopię tej polisy poświadczonej przez siebie za 
zgodność z oryginałem. 
7. W przypadku, gdy wpisy do rejestru lub zezwolenia tracą moc  obowiązującą, Wykonawca 
obowiązany jest  do uzyskania nowych wpisów lub zezwoleń oraz przekazania kopii tych dokumentów  
Zamawiającemu w terminie 21 dni od dnia wykreślenia z rejestru lub wygaśnięcia uprawnień 
wynikających z zezwoleń, pod rygorem odstąpienia od umowy objętej niniejszym zamówieniem. 
 

§5 
Obowiązki Zamawiającego 

 1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w celu wykonania Umowy, w szczególności:  
 1) współpracy z Wykonawcą przy akceptacji Harmonogramu odbierania odpadów, o którym mowa w 
pkt. 1.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia;  
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 2) udostępniania Wykonawcy wykazu, zawierającego informacje o nieruchomościach objętych 
obowiązkiem odbierania odpadów, oraz wykaz nieruchomości  sporządzony na podstawie złożonych 
deklaracji . 
 3) przekazywania drogą elektroniczną informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonywania Umowy, 
w szczególności informowania o zmianach w liczbie i  lokalizacji nieruchomości objętych obowiązkiem 
odbierania odpadów.  
 2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach i  w terminach 
określonych w § 3 niniejszej umowy. 
 

§6 
Podwykonawstwo  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca oświadcza, 
że zamierza realizować przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców usług  i dostaw w zakresie: 
 A) .....   (wg oferty wykonawcy) 
 B) ..... 
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność na zasadach ogólnych za usługi, które 
wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługi zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, jest obowiązany w trakcie realizacji 
zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia , przy czym podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo . 
5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi . 
6. Zamawiający, zastrzega, iż w treści umowy z podwykonawcą, winny znaleźć się zapisy dotyczące: 
a) przedmiotu umowy, 
b) wysokości wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), 
c)  klauzuli, opisanej w ust.4 niniejszego paragrafu. 
7. Wysokość wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) nie może przewyższać 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tę część zamówienia, którą będzie wykonywał 
podwykonawca (dalszy podwykonawca), z zastrzeżeniem, że Strony mogą uzgodnić inaczej. 
8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) przez Wykonawcę nie 
może być uzależniony od uzyskania wynagrodzenia od Zamawiającego, 
9.  Z wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) nie dopuszcza się dokonywanie 
potrąceń z tytułu: 
   - partycypacji w kosztach ogólnych organizacji prac  i kosztach utrzymania BHP, 
   - generalnego wykonawstwa, 
   - ubezpieczenia OC, 
   - kar umownych naliczonych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytułu innych zobowiązań  
     umownych, 
   - kompensat związanych z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo, w szczególności  
     wcześniejszego uregulowania faktur (tzw. skonto) oraz innych zobowiązań; 
za wyjątkiem: 
   - kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli przewiduje się tworzenie kaucji z faktur 
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) i/lub  
   -   kar umownych naliczonych z tytułu wadliwego wykonywania umowy o podwykonawstwo tej części 
zamówienia, którą będzie wykonywał podwykonawca (dalszy podwykonawca),  
10. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie powiadomić Zamawiającego o zamiarze zgłoszenia 
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) i każdorazowo przedstawiać kopie wszystkich dokumentów 
zgodnie z §6 umowy. 
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§7 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej 
podanej w ofercie łącznie z podatkiem VAT) określonego w § 3 ust. 1, tj. w kwocie 
………………………… zł (słownie: ………………………), w formie ………………………………………. 
2. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia 
wykonania Umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną. 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 
Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji banku za przelew 
pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 
5. W razie zmiany terminu wykonania Umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić 
odpowiednio zmienione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. W przeciwnym razie 
Zamawiający jest upoważniony do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich sum oraz do 
zrealizowania zabezpieczenia tak, aby uzyskać sumy tytułem zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy w wysokości i na czas określony w Umowie. 
6. Jeżeli Wykonawca wykonywać będzie usługę w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania usługi i wyznaczyć mu w tym celu 
odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający  może od Umowy 
odstąpić i powierzyć dalsze wykonywanie usługi innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę. W takim przypadku koszty, o których mowa 
w zdaniu poprzednim, Zamawiający jest uprawniony pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy. 
 

§8 
Zasady współpracy 

1. Strony zobowiązują się do współpracy przy realizacji Umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu - w terminie 3 dni roboczych od dnia 
zawarcia Umowy – pisemną informację o danych teleadresowych do kontaktów roboczych,                     
z uwzględnieniem łączności bezprzewodowej, niezbędną do prawidłowej realizacji usługi. 
3. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację wykonania Umowy są : 
1/ ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: 
imię i nazwisko …………………………………………. 
telefon stacjonarny …………………………………………. 
telefon komórkowy …………………………………………. 
e-mail …………………………………………. 
2/ ze strony WYKONAWCY: 
imię i nazwisko …………………………………………. 
telefon stacjonarny ……………………………………….…. 
telefon komórkowy ………………………………….………. 
e-mail ……………………………………….… 
4. Zmiana danych wymienionych w ust. 3, wymaga niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony na 
piśmie , ale nie stanowi ona zmiany Umowy. 
5. Zamawiający zobowiązuje się przedłożyć Wykonawcy – w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy – 
zaktualizowany wykaz adresów nieruchomości, z których następował będzie odbiór odpadów 
komunalnych, a Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu – w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania w/w wykazu - projekt „Harmonogramu odbioru odpadów”. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatwierdzenia Harmonogramów, lub przedstawienia do nich 
uwag w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu, a Wykonawca 
zobowiązuje się uwzględnić uwagi Zamawiającego i przedstawić nową wersję Harmonogramu do 
akceptacji,  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego. 
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§9 
Raporty i sprawozdania 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych  sprawozdań (dalej 
Sprawozdanie) zawierających informacje o:  
a) ilości odebranych odpadów zmieszanych [Mg], 
b) ilości odebranych odpadów segregowanych [Mg], 
c) ilości odebranych odpadów pozostałych [Mg], 
d) jakości podebranych odpadów (tj. informacja Wykonawcy czy odpady odbierane od poszczególnych 
właścicieli nieruchomości  były zebrane w sposób selektywny zgodnie z opisem worka).  
2. Raporty o których mowa muszą być przekazane w formie elektronicznej uzgodnionej                                
z  Zamawiającym. Raporty Wykonawca  dostarczy w terminie  do 10 dnia każdego miesiąca, 
następującego po miesiącu kalendarzowym w którym  nastąpił  odbiór odpadów  
3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na nośniku danych typ CD/ DVD lub prześle e-mailem kopie 
bazy danych typu MySQL  zawierającą kompletne informację rejestrowane w systemie, do którym 
mowa w Rozdziale III pkt 1.6 SIWZ.   
4. Wykonawca sporządza kwartalne sprawozdania, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale którego 
dotyczy.   
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania terminowości i prawidłowości wykonywania 
usługi. Kontrola dokonywana będzie w zakresie zgodności z warunkami określonym w SIWZ, a także z 
harmonogramem, o którym mowa w §8 ust.5 i 6. 
6. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu bieżące informacje o adresach nieruchomości na których 
zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne, a nie ujętych w bazie danych prowadzonej 
przez Zamawiającego.  
7. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy nie 
będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane lub 
ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§10 
Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie: 
a) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca — w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3  
ust. 1 Umowy; 

b)  nieodebrania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości - w kwocie 100,00zł (sto 
złotych 00/100) za każdy taki przypadek zgłoszony Zamawiającemu (pisemnie lub elektronicznie) 
przez właściciela danej nieruchomości, 

c) zwłoki w przedłożeniu projektu Harmonogramów - w kwocie 300,00zł (trzysta  złotych 00/100) za 
każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów ustalonych w § 8 ust. 5, 6 . 

d) zwłoki w przedłożeniu raportów – w kwocie 100,00zł (sto zł 00/100) za każdy dzień zwłoki w 
stosunku do terminów ustalonych w § 9 ust. 2, 4 

e) niedostarczenia właścicielowi nieruchomości Harmonogramu, o którym mowa w §8 ust. 5, 6                     
– w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy zł 00/100), przy czym za równoznaczne z niedostarczeniem 
w/w Harmonogramu uważa się sytuację, w której spośród stu wybranych przez Zamawiającego 
właścicieli nieruchomości więcej niż 25 osób oświadczyło, iż nie otrzymało od Wykonawcy 
Harmonogramu, 

f) nieoznaczenia pojazdu przeznaczonego do odbioru odpadów komunalnych nazwą Wykonawcy, 
jego logotypem oraz numerem telefonu – w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc zł 00/100) za każdy 
taki przypadek, 

g) nieoznaczenia worka  na odpady nazwą ”SEGREGOWANE” oraz  nazwą, adresem oraz numerem 
telefonu Wykonawcy i Zamawiającego – w kwocie 50,00 zł (pięćdziesiąt zł 00/100) za każdy taki 
przypadek, 

h) zmieszania przez Wykonawcę selektywnie zgromadzonych przez właścicieli nieruchomości 
odpadów komunalnych – w kwocie 10.000,00zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każdy taki 
przypadek. 
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i) za brak wydłużenia terminu ważności zabezpieczenia, o którym mowa w §7 ust. 1 - w wysokości 
2% kwoty zabezpieczenia, za każdy stwierdzony przypadek, 

j) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy - w wysokości 3.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

k) za nieprzedłożenie lub nieterminowe przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście  poniesionej szkody, na zasadach ogólnych 
uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.  
 3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia przez 
Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia 
brutto, która przypadałaby do zapłaty do końca okresu obowiązywania umowy, gdyby od umowy nie 
odstąpiono.  
4. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczenia. 
 

§11 
Odstąpienie od Umowy 

1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych             
w przepisach Kodeksu Cywilnego, a ponadto Zamawiający może odstąpić od Umowy jeżeli: 
a) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi, 
b) Wykonawca przerwał wykonywanie usługi i nie realizuje jej przez okres kolejnych 7 dni 
kalendarzowych , 
c) Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne pomimo pisemnego wezwania 
Zamawiającego do zaprzestania naruszeń Umowy i wykonywania jej w sposób należyty, 
d) Wykonawca nie przedłożył polisy ubezpieczeniowej przewidzianej Umową, 
e) Wykonawca został wykreślony z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów 
będących przedmiotem Umowy. 
2. Zamawiający może również odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Umowy. 
3. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z podaniem 
przyczyny odstąpienia. 

 
§12 

Zmiana Umowy 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 
zmiany  oraz określił warunki takiej zmiany. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy przy zaistnieniu okoliczności niezależnych od 
stron umowy,   w zakresie  wynagrodzenia : 
a) zmiany wysokości  opłat wynikających wprost z przepisów prawa a mających istotny wpływ na 

koszty świadczenia usługi; 
b) innej zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady odbierania                               

i zagospodarowania odpadów; 
c) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany 

wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie 
mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie 
przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego 
niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym 
racjonalne wydatkowanie środków publicznych,  

3. W związku z wskazanymi w ust. 2 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie 
wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż 
udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi.  
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4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy przy zaistnieniu okoliczności nie zależnych od 
stron umowy,   w zakresie : 
a) częstotliwości odbierania odpadów, 
b) zmian „Harmonogramu odbioru” odpadów komunalnych, 
c) opóźnienia  w  rozpoczęciu  i  zakończeniu  wykonywania  umowy, 
e) wystąpienia siły wyższej, 
5. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia 
odbierania i zagospodarowania odpadów w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego wpływających na sposób spełnienia świadczenia.  
6. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania 
Zamawiającego o:  
 1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,  
 2) zmianie osób reprezentujących,  
 3) ogłoszeniu upadłości  
 4) ogłoszeniu likwidacji,  
 5) zawieszenia działalności,  
 6) wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,  
 7) wszczętych postępowaniach egzekucyjnych . 

 
§13 

Postanowienia końcowe 
1.Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej  umowy strony poddają rozstrzygnięciu  
właściwemu  sądowi powszechnemu dla siedziby Zamawiającego .  
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy      
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ((tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.),   
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ((tj. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1399 ze zm.). 
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Załącznik nr 1 do umowy 
 
OBIEKT/ZADANIE: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY  
BIORĄCEGO UDZIAŁ W REALIZACJI ODEBRANYCH USŁUG 

 
wykonanych w okresie od dnia ....................... do dnia ....................... 

 
 
 
Będąc należycie upoważnionymi i reprezentując Podwykonawcę: 
(nazwał adres podmiotu) 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
w zakresie usług 
(zakres prac podzleconych w skrócie) 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
realizowanych w ramach zadania j w. oświadczam, iż: 
- na podstawie umowy z dnia ............................ za wykonane usługi ww. okresie przysługuje nam wynagrodzenie w 
kwocie................................zł netto (1), z którego dokonuje się stosownych potrąceń umownych  w wysokości 
............................................... zł (2), 
 
- należne mi wynagrodzenie w kwocie ........................... zł netto (1) - (2) wraz z podatkiem VAT ...........% zostało 
uregulowane przez ................................................................................................(nazwa podmiotu)              w związku z czym nie 
będziemy dochodzić przedmiotowej kwoty od Zamawiającego – Gminy Szczyrk. 
 
- wszystkie prace wykonywane są przeze mnie samodzielnie, bez udziału dalszych podwykonawców*/ prace wykonywane 
były przy udziale dalszych podwykonawców, których oświadczenia o analogicznej treści jak niniejsze załączamy*. 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 

        …………………………………………….. 
podpisy należycie upoważnionych przedstawicieli 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 
 

Wykaz nieruchomości zabudowanych położonych na terenie Szczyrku  
(stan aktualny na  31.09.2014 r.) 

 
 
L. p. CECHA ULICA NR 

1 ul. Akacjowa 1   
2 ul. Akacjowa 5   
3 ul. Akacjowa 11   
4 ul. Akacjowa 13   
5 ul. Akacjowa 15   
6 oś. Beskid 1   
7 oś. Beskid 2   
8 oś. Beskid 3   
9 oś. Beskid 4   

10 oś. Beskid 5   
11 oś. Beskid 6   
12 ul. Beskidzka 3   
13 ul. Beskidzka 4   
14 ul. Beskidzka 5   
15 ul. Beskidzka 6   
16 ul. Beskidzka 8   
17 ul. Beskidzka 9   
18 ul. Beskidzka 10   
19 ul. Beskidzka 11   
20 ul. Beskidzka 12   
21 ul. Beskidzka 13   
22 ul. Beskidzka 14   
23 ul. Beskidzka 15   
24 ul. Beskidzka 16   
25 ul. Beskidzka 18   
26 ul. Beskidzka 19   
27 ul. Beskidzka 21   
28 ul. Beskidzka 22   
29 ul. Beskidzka 23   
30 ul. Beskidzka 24   
31 ul. Beskidzka 25   
32 ul. Beskidzka 26   
33 ul. Beskidzka 27   
34 ul. Beskidzka 28   
35 ul. Beskidzka 29   
36 ul. Beskidzka 30   
37 ul. Beskidzka 31   
38 ul. Beskidzka 32   
39 ul. Beskidzka 33   
40 ul. Beskidzka 34   
41 ul. Beskidzka 35   
42 ul. Beskidzka 36 A 
43 ul. Beskidzka 36 B 
44 ul. Beskidzka 36   
45 ul. Beskidzka 37   
46 ul. Beskidzka 39   
47 ul. Beskidzka 40   
48 ul. Beskidzka 41   
49 ul. Beskidzka 45   
50 ul. Beskidzka 47   



 41 

51 ul. Beskidzka 48   
52 ul. Beskidzka 49   
53 ul. Beskidzka 50   
54 ul. Beskidzka 51   
55 ul. Beskidzka 52   
56 ul. Beskidzka 53   
57 ul. Beskidzka 55 A 
58 ul. Beskidzka 55 B 
59 ul. Beskidzka 55 C 
60 ul. Beskidzka 55   
61 ul. Beskidzka 56   
62 ul. Beskidzka 57 A 
63 ul. Beskidzka 57   
64 ul. Beskidzka 58 A 
65 ul. Beskidzka 58   
66 ul. Beskidzka 59   
67 ul. Beskidzka 61   
68 ul. Beskidzka 62   
69 ul. Beskidzka 63   
70 ul. Beskidzka 64   
71 ul. Beskidzka 65   
72 ul. Beskidzka 67   
73 ul. Beskidzka 68   
74 ul. Beskidzka 69   
75 ul. Beskidzka 71   
76 ul. Beskidzka 72   
77 ul. Beskidzka 73   
78 ul. Beskidzka 74   
79 ul. Beskidzka 75   
80 ul. Beskidzka 76   
81 ul. Beskidzka 77   
82 ul. Beskidzka 78   
83 ul. Beskidzka 79   
84 ul. Beskidzka 80 a 
85 ul. Beskidzka 81   
86 ul. Beskidzka 82   
87 ul. Beskidzka 83   
88 ul. Beskidzka 84   
89 ul. Beskidzka 85   
90 ul. Beskidzka 87   
91 ul. Beskidzka 89   
92 ul. Beskidzka 90   
93 ul. Beskidzka 90 a 
94 ul. Beskidzka 91   
95 ul. Beskidzka 92   
96 ul. Beskidzka 94   
97 ul. Beskidzka 95   
98 ul. Beskidzka 97   
99 ul. Beskidzka 98 A 
100 ul. Beskidzka 98   
101 ul. Beskidzka 99   
102 ul. Beskidzka 100   
103 ul. Beskidzka 101   
104 ul. Beskidzka 102   
105 ul. Beskidzka 103   
106 ul. Beskidzka 104   
107 ul. Beskidzka 105   
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108 ul. Beskidzka 106   
109 ul. Beskidzka 108   
110 ul. Beskidzka 111   
111 ul. Beskidzka 112   
112 ul. Beskidzka 113   
113 ul. Beskidzka 115   
114 ul. Beskidzka 118   
115 ul. Beskidzka 121   
116 ul. Beskidzka 122   
117 ul. Beskidzka 123   
118 ul. Beskidzka 124   
119 ul. Beskidzka 125   
120 ul. Beskidzka 126   
121 ul. Beskidzka 128 A 
122 ul. Beskidzka 128   
123 ul. Beskidzka 130   
124 ul. Beskidzka 131   
125 ul. Beskidzka 133   
126 ul. Beskidzka 134   
127 ul. Beskidzka 136   
128 ul. Beskidzka 138   
129 ul. Beskidzka 140   
130 ul. Beskidzka 141 A 
131 ul. Beskidzka 141   
132 ul. Beskidzka 144   
133 ul. Beskidzka 145   
134 ul. Beskidzka 146   
135 ul. Beskidzka 147 A 
136 ul. Beskidzka 147   
137 ul. Beskidzka 149   
138 ul. Beskidzka 150 A 
139 ul. Beskidzka 150   
140 ul. Beskidzka 151   
141 ul. Beskidzka 152   
142 ul. Beskidzka 153   
143 ul. Beskidzka 154   
144 ul. Beskidzka 155 A 
145 ul. Beskidzka 155   
146 ul. Beskidzka 158   
147 ul. Beskidzka 159   
148 ul. Beskidzka 160   
149 ul. Beskidzka 164   
150 ul. Beskidzka 165   
151 ul. Beskidzka 167   
152 ul. Beskidzka 169   
153 ul. Beskidzka 170   
154 ul. Beskidzka 171   
155 ul. Beskidzka 172   
156 ul. Beskidzka 173   
157 ul. Beskidzka 174   
158 ul. Beskidzka 176   
159 ul. Beskidzka 177   
160 ul. Beskidzka 180   
161 ul. Beskidzka 181   
162 ul. Beskidzka 182   
163 ul. Beskidzka 183   
164 ul. Beskidzka 184   
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165 ul. Beskidzka 185   
166 ul. Beskidzka 187   
167 ul. Beskidzka 188   
168 ul. Beskidzka 189   
169 ul. Beskidzka 191   
170 ul. Beskidzka 194   
171 ul. Beskidzka 196   
172 ul. Bławatków 3   
173 ul. Bławatków 4   
174 ul. Bławatków 5   
175 ul. Bławatków 6   
176 ul. Bławatków 8   
177 ul. Bratków 3   
178 ul. Bratków 4   
179 ul. Bratków 6   
180 ul. Bratków 7   
181 ul. Bratków 8 A 
182 ul. Bratków 8 B 
183 ul. Bratków 8 C 
184 ul. Bratków 8 E 
185 ul. Bratków 8 F 
186 ul. Bratków 8   
187 ul. Bratków 9   
188 ul. Bratków 11   
189 ul. Bratków 15   
190 ul. Bratków 19   
191 ul. Bukowa 1 A 
192 ul. Bukowa 1 C 
193 ul. Bukowa 1   
194 ul. Bukowa 2 B 
195 ul. Bukowa 2   
196 ul. Bukowa 3 A 
197 ul. Bukowa 3   
198 ul. Bukowa 4 A 
199 ul. Bukowa 4 B 
200 ul. Bukowa 4   
201 ul. Bukowa 6 A 
202 ul. Bukowa 6 C 
203 ul. Bukowa 6 D 
204 ul. Bukowa 6 E 
205 ul. Bukowa 6 F 
206 ul. Bukowa 6   
207 ul. Bukowa 7 A 
208 ul. Bukowa 7   
209 ul. Bukowa 8 A 
210 ul. Bukowa 8   
211 ul. Bukowa 9 A 
212 ul. Bukowa 9   
213 ul. Bukowa 10   
214 ul. Bukowa 11   
215 ul. Bukowa 13   
216 ul. Chabrów 4   
217 ul. Chabrów 5   
218 ul. Chabrów 6   
219 ul. Chabrów 7 A 
220 ul. Chabrów 7   
221 ul. Chabrów 8   
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222 ul. Chabrów 9 A 
223 ul. Chabrów 9   
224 ul. Chabrów 10   
225 ul. Chabrów 11   
226 ul. Cicha 1   
227 ul. Cicha 2   
228 ul. Cicha 3   
229 ul. Cicha 4   
230 ul. Cicha 6 A 
231 ul. Cicha 6   
232 ul. Cicha 7   
233 ul. Cicha 8   
234 ul. Cicha 9   
235 ul. Cicha 10 A 
236 ul. Cicha 10   
237 ul. Cicha 11   
238 ul. Cicha 12   
239 ul. Cicha 13   
240 ul. Cicha 13 B 
241 ul. Cicha 14   
242 ul. Cicha 15   
243 ul. Cicha 16   
244 ul. Cicha 17   
245 ul. Cicha 19 A 
246 ul. Cicha 19   
247 ul. Cicha 21   
248 ul. Cicha 23   
249 ul. Cicha 25   
250 ul. Cicha 27   
251 ul. Cicha 29 A 
252 ul. Cicha 29   
253 ul. Cicha 33   
254 ul. Cisowa 2   
255 ul. Cisowa 3   
256 ul. Cisowa 4   
257 ul. Cisowa 5   
258 ul. Cisowa 6 A 
259 ul. Cisowa 6   
260 ul. Cisowa 10   
261 oś. Czyrna 2   
262 oś. Czyrna 3   
263 oś. Czyrna 4   
264 oś. Czyrna 5   
265 oś. Czyrna 6   
266 oś. Czyrna 7   
267 oś. Czyrna 8   
268 oś. Czyrna 9   
269 ul. Deptak Nad Żylicą 9   
270 ul. Deptak Nad Żylicą 11   
271 ul. Deptak Nad Żylicą 13   
272 ul. Deptak Nad Żylicą 27 A 
273 ul. Deptak Nad Żylicą 27   
274 ul. Deptak Nad Żylicą 29   
275 ul. Deptak Nad Żylicą 31 A 
276 ul. Deptak Nad Żylicą 31   
277 ul. Deptak Nad Żylicą 33   
278 ul. Deptak Nad Żylicą 37   
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279 ul. Deptak Nad Żylicą 47   
280 ul. Deptak Nad Żylicą 59 A 
281 ul. Deptak Nad Żylicą 59   
282 ul. Dębowa 1   
283 ul. Dębowa 2   
284 ul. Dębowa 3   
285 ul. Dębowa 4   
286 ul. Dębowa 10   
287 ul. Dębowa 12   
288 ul. Dębowa 14   
289 ul. Dębowa 22   
290 ul. Dębowa 24   
291 ul. Dębowa 26   
292 oś. Doliny 1   
293 oś. Doliny 2   
294 oś. Doliny 3   
295 oś. Doliny 4   
296 ul. Dworcowa 1   
297 ul. Dworcowa 3   
298 ul. Dworcowa 4   
299 ul. Dworcowa 6   
300 ul. Dworcowa 8   
301 ul. Dworcowa 9   
302 ul. Dworcowa 10   
303 ul. Dworcowa 12   
304 ul. Gajowa 2 A 
305 ul. Gajowa 2   
306 ul. Gajowa 3   
307 ul. Gajowa 4   
308 ul. Gajowa 6   
309 ul. Gajowa 7   
310 ul. Gajowa 9   
311 ul. Gajowa 10   
312 ul. Godziszczańska 1   
313 ul. Godziszczańska 2   
314 ul. Godziszczańska 3   
315 ul. Godziszczańska 5   
316 ul. Godziszczańska 6   
317 ul. Godziszczańska 7   
318 ul. Godziszczańska 8   
319 ul. Godziszczańska 8   
320 ul. Godziszczańska 10   
321 ul. Godziszczańska 12   
322 ul. Godziszczańska 18   
323 ul. Godziszczańska 20   
324 ul. Godziszczańska 22   
325 ul. Godziszczańska 24   
326 ul. Godziszczańska 26   
327 ul. Godziszczańska 30   
328 ul. Godziszczańska 38 F 
329 ul. Godziszczańska 40 A 
330 ul. Godziszczańska 40 D 
331 ul. Godziszczańska 40 F 
332 ul. Godziszczańska 42   
333 ul. Góralska 1   
334 ul. Góralska 2 A 
335 ul. Góralska 2   
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336 ul. Góralska 3   
337 ul. Góralska 4   
338 ul. Góralska 5   
339 ul. Góralska 6   
340 ul. Góralska 7   
341 ul. Góralska 8   
342 ul. Góralska 9   
343 ul. Góralska 12 A 
344 ul. Góralska 12 B 
345 ul. Góralska 16   
346 ul. Góralska 20   
347 ul. Górska 2   
348 ul. Górska 3 A 
349 ul. Górska 3   
350 ul. Górska 4 A 
351 ul. Górska 4   
352 ul. Górska 5   
353 ul. Górska 6   
354 ul. Górska 7 A 
355 ul. Górska 7   
356 ul. Górska 8   
357 ul. Górska 9   
358 ul. Górska 10   
359 ul. Górska 11   
360 ul. Górska 12   
361 ul. Górska 13   
362 ul. Górska 13 a 
363 ul. Górska 15   
364 ul. Górska 16   
365 ul. Górska 17   
366 ul. Górska 20   
367 ul. Górska 21   
368 ul. Górska 22   
369 ul. Górska 23   
370 ul. Górska 24   
371 ul. Górska 25   
372 ul. Górska 26   
373 ul. Górska 26 A 
374 ul. Górska 27   
375 ul. Górska 27 A 
376 ul. Górska 28   
377 ul. Górska 30   
378 ul. Górska 34   
379 ul. Górska 36 A 
380 ul. Górska 36 B 
381 ul. Górska 36   
382 ul. Górska 38   
383 ul. Górska 40   
384 ul. Górska 44   
385 ul. Górska 46   
386 ul. Górska 48 A 
387 ul. Górska 48 B 
388 ul. Górska 48   
389 ul. Górska 50 B 
390 ul. Górska 50 C 
391 ul. Górska 50   
392 ul. Górska 52   
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393 ul. Górska 54   
394 ul. Górska 56 A 
395 ul. Górska 56 B 
396 ul. Górska 56   
397 ul. Górska 58   
398 ul. Górska 60   
399 ul. Górska 62   
400 ul. Górska 64   
401 ul. Górska 66   
402 ul. Górska 70   
403 ul. Górska 70 A 
404 ul. Górska 72   
405 ul. Górska 74   
406 ul. Górska 76   
407 ul. Górska 78   
408 ul. Górska 80   
409 ul. Górska 82   
410 ul. Górska 84   
411 ul. Górska 86   
412 ul. Górska 88   
413 ul. Górska 90   
414 ul. Górska 92 A 
415 ul. Górska 92   
416 ul. Górska 94   
417 ul. Górska 96   
418 ul. Górska 98   
419 ul. Górska 100   
420 ul. Górska 102   
421 ul. Górska 104   
422 ul. Grabowa 1   
423 ul. Grabowa 2   
424 ul. Grabowa 3   
425 ul. Grabowa 4 A 
426 ul. Grabowa 4   
427 ul. Grabowa 5   
428 ul. Grabowa 7 A 
429 ul. Grabowa 7   
430 ul. Grabowa 8   
431 ul. Grabowa 9   
432 ul. Grabowa 14   
433 ul. Grabowa 16   
434 ul. Grabowa 18 A 
435 ul. Grabowa 18   
436 ul. Grabowa 20   
437 ul. Grabowa 22   
438 ul. Grabowa 24   
439 ul. Grabowa 26   
440 ul. Graniczna 1   
441 ul. Graniczna 2   
442 ul. Graniczna 3 A 
443 ul. Graniczna 3   
444 ul. Graniczna 4   
445 ul. Graniczna 5   
446 ul. Graniczna 6 A 
447 ul. Graniczna 6   
448 ul. Graniczna 7   
449 ul. Graniczna 8   
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450 ul. Graniczna 9   
451 ul. Graniczna 10   
452 ul. Graniczna 11   
453 ul. Graniczna 14   
454 ul. Graniczna 15   
455 ul. Graniczna 17   
456 ul. Graniczna 18 A 
457 ul. Graniczna 18 D 
458 ul. Graniczna 18   
459 ul. Graniczna 19   
460 ul. Graniczna 21   
461 ul. Graniczna 24   
462 ul. Graniczna 25   
463 ul. Graniczna 26   
464 ul. Graniczna 27   
465 ul. Graniczna 28   
466 ul. Graniczna 28 A 
467 ul. Graniczna 29   
468 ul. Graniczna 30   
469 ul. Graniczna 32   
470 ul. Graniczna 33   
471 ul. Graniczna 36   
472 ul. Graniczna 37   
473 ul. Graniczna 38   
474 ul. Graniczna 39   
475 ul. Graniczna 40   
476 ul. Graniczna 41   
477 ul. Graniczna 42 A 
478 ul. Graniczna 42   
479 ul. Grzybowa 2   
480 ul. Grzybowa 3   
481 ul. Grzybowa 4   
482 ul. Grzybowa 5 A 
483 ul. Grzybowa 5   
484 ul. Grzybowa 6   
485 ul. Grzybowa 7   
486 ul. Grzybowa 8   
487 ul. Grzybowa 10   
488 ul. Grzybowa 11   
489 ul. Grzybowa 13   
490 ul. Halna 5   
491 ul. Halna 11   
492 ul. Halna 13   
493 oś. Hondraski 1   
494 oś. Hondraski 2   
495 oś. Hondraski 3   
496 ul. Jagodowa 2 A 
497 ul. Jagodowa 2   
498 ul. Jagodowa 3   
499 ul. Jagodowa 4   
500 ul. Jagodowa 5   
501 ul. Jagodowa 6 A 
502 ul. Jagodowa 6   
503 ul. Jagodowa 7   
504 ul. Jagodowa 8   
505 ul. Jagodowa 10   
506 ul. Jagodowa 12   
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507 ul. Jagodowa 14   
508 ul. Jagodowa 16   
509 ul. Jagodowa 18   
510 ul. Jagodowa 20 A 
511 ul. Jagodowa 20 B 
512 ul. Jagodowa 20   
513 ul. Jagodowa 22   
514 ul. Jagodowa 24 A 
515 ul. Jagodowa 24   
516 ul. Jagodowa 26 A 
517 ul. Jagodowa 26   
518 ul. Jagodowa 28   
519 ul. Jagodowa 30   
520 ul. Jałowcowa 5   
521 ul. Jałowcowa 7   
522 ul. Jałowcowa 9   
523 ul. Jarzębinowa 2   
524 ul. Jarzębinowa 3   
525 ul. Jarzębinowa 5   
526 ul. Jarzębinowa 6   
527 ul. Jarzębinowa 7   
528 ul. Jarzębinowa 8   
529 ul. Jarzębinowa 9   
530 ul. Jarzębinowa 11   
531 ul. Jarzębinowa 12   
532 ul. Jarzębinowa 13   
533 ul. Jarzębinowa 14   
534 ul. Jarzębinowa 15   
535 ul. Jarzębinowa 16   
536 ul. Jarzębinowa 20   
537 ul. Jaskółcza 1   
538 ul. Jaskółcza 5   
539 ul. Jaskółcza 6   
540 ul. Jaskółcza 7   
541 ul. Jaskółcza 8   
542 ul. Jasna 4   
543 ul. Jasna 5   
544 ul. Jasna 6   
545 ul. Jasna 7   
546 ul. Jasna 8   
547 ul. Jasna 9   
548 ul. Jasna 10   
549 ul. Jasna 11   
550 ul. Jasna 12   
551 ul. Jasna 13   
552 ul. Jasna 14   
553 ul. Jasna 15   
554 ul. Jasna 16   
555 ul. Jasna 17   
556 ul. Jasna 18 A 
557 ul. Jasna 18   
558 ul. Jasna 19   
559 ul. Jaśminowa 1   
560 ul. Jaśminowa 3 A 
561 ul. Jaśminowa 3 B 
562 ul. Jaśminowa 3   
563 ul. Jaśminowa 6   
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564 ul. Jaśminowa 8 A 
565 ul. Jaśminowa 8   
566 ul. Jaśminowa 9 A 
567 ul. Jaśminowa 9 B 
568 ul. Jaśminowa 9   
569 ul. Jaśminowa 10   
570 ul. Jaśminowa 11 A 
571 ul. Jaśminowa 11   
572 ul. Jaśminowa 12   
573 ul. Jaśminowa 13   
574 ul. Jaśminowa 14   
575 ul. Jaworowa 1   
576 ul. Jaworowa 2   
577 ul. Jaworowa 3   
578 ul. Jaworowa 5   
579 ul. Jaworowa 7   
580 ul. Jaworowa 9   
581 ul. Jeżynowa 1   
582 ul. Jeżynowa 2   
583 ul. Jeżynowa 3 A 
584 ul. Jeżynowa 3   
585 ul. Jeżynowa 4   
586 ul. Jeżynowa 5   
587 ul. Jeżynowa 6 A 
588 ul. Jeżynowa 6   
589 ul. Jeżynowa 8   
590 ul. Jeżynowa 10   
591 ul. Jeżynowa 12   
592 ul. Jeżynowa 14 A 
593 ul. Jeżynowa 14   
594 ul. Jodłowa 1   
595 ul. Jodłowa 2   
596 ul. Jodłowa 3 A 
597 ul. Jodłowa 3   
598 ul. Jodłowa 4   
599 ul. Jodłowa 6   
600 ul. Jodłowa 7 A 
601 ul. Jodłowa 7   
602 ul. Jodłowa 8 A 
603 ul. Jodłowa 8   
604 ul. Jodłowa 9   
605 ul. Jodłowa 11   
606 ul. Jodłowa 15   
607 ul. Jodłowa 16   
608 ul. Jodłowa 17   
609 ul. Jodłowa 18   
610 ul. Jodłowa 20   
611 ul. Jodłowa 21   
612 ul. Jodłowa 22   
613 ul. Jodłowa 24   
614 ul. Jodłowa 26 A 
615 ul. Jodłowa 28   
616 ul. Kalinowa 1   
617 ul. Kalinowa 2   
618 ul. Kalinowa 3   
619 ul. Kalinowa 4   
620 ul. Kalinowa 5   
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621 ul. Kalinowa 6 A 
622 ul. Kalinowa 6   
623 ul. Kalinowa 7   
624 ul. Kalinowa 8   
625 ul. Kalinowa 9   
626 ul. Kalinowa 15   
627 ul. Kalinowa 17   
628 ul. Kampingowa 2   
629 ul. Kampingowa 3   
630 ul. Kampingowa 7   
631 ul. Kasztanowa 1   
632 ul. Kasztanowa 2 A 
633 ul. Kasztanowa 2   
634 ul. Kasztanowa 3   
635 ul. Kasztanowa 4 A 
636 ul. Kasztanowa 4   
637 ul. Kasztanowa 5   
638 ul. Kasztanowa 6   
639 ul. Kasztanowa 7   
640 ul. Kasztanowa 8   
641 ul. Kasztanowa 9   
642 ul. Kasztanowa 10   
643 ul. Kasztanowa 12   
644 ul. Kasztanowa 14   
645 ul. Kasztanowa 16   
646 ul. Kasztanowa 22   
647 ul. Kasztanowa 24   
648 ul. Kasztanowa 34   
649 ul. Kasztanowa 36   
650 ul. Kasztanowa 38   
651 ul. Kasztanowa 38 C 
652 ul. Kasztanowa 40   
653 ul. Kasztanowa 42   
654 oś. Kazimierula 1   
655 oś. Kazimierula 2   
656 oś. Kazimierula 3   
657 oś. Kazimierula 5   
658 ul. Klimczoka 1   
659 ul. Klimczoka 2   
660 ul. Klimczoka 3   
661 ul. Klimczoka 4   
662 ul. Klimczoka 6   
663 ul. Klimczoka 7   
664 ul. Klimczoka 9   
665 ul. Klimczoka 11   
666 ul. Klimczoka 15   
667 ul. Klonowa 1 A 
668 ul. Klonowa 1   
669 ul. Klonowa 3   
670 ul. Klonowa 5   
671 ul. Klonowa 10   
672 ul. Kolorowa 1   
673 ul. Kolorowa 2   
674 ul. Kolorowa 4   
675 ul. Kolorowa 5   
676 ul. Kolorowa 6   
677 ul. Kolorowa 7 A 
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678 ul. Kolorowa 7   
679 ul. Kolorowa 9 A 
680 ul. Kolorowa 9   
681 ul. Kolorowa 11   
682 ul. Kolorowa 12   
683 ul. Kolorowa 13   
684 ul. Kolorowa 14   
685 ul. Kolorowa 15   
686 ul. Kolorowa 17   
687 ul. Kolorowa 19   
688 ul. Kolorowa 21 A 
689 ul. Kolorowa 21   
690 ul. Kolorowa 22   
691 ul. Kolorowa 23   
692 ul. Kolorowa 24   
693 ul. Kolorowa 25   
694 ul. Kolorowa 26   
695 ul. Kolorowa 27 A 
696 ul. Kolorowa 27 B 
697 ul. Kolorowa 27   
698 ul. Kolorowa 28   
699 ul. Kolorowa 29   
700 ul. Kolorowa 31   
701 ul. Kolorowa 32   
702 ul. Kolorowa 36   
703 ul. Kolorowa 39   
704 ul. Kolorowa 40   
705 ul. Kolorowa 42   
706 ul. Kolorowa 44   
707 ul. Kolorowa 47   
708 ul. Kolorowa 49   
709 ul. Kolorowa 53   
710 ul. Kolorowa 55   
711 ul. Kolorowa 57   
712 ul. Kolorowa 59   
713 ul. Kolorowa 61   
714 ul. Kolorowa 65   
715 ul. Kolorowa 69   
716 ul. Kolorowa 71   
717 ul. Kolorowa 79   
718 ul. Kolorowa 81   
719 ul. Kolorowa 83   
720 ul. Kolorowa 89   
721 ul. Kolorowa 91   
722 oś. Kotarz 1   
723 oś. Kotarz 2   
724 oś. Kotarz 3   
725 oś. Kotarz 4   
726 oś. Kotarz 5   
727 oś. Kotarz 6   
728 oś. Kotarz 7   
729 oś. Kotarz 8   
730 ul. Krokusów 2   
731 ul. Krokusów 3   
732 ul. Krokusów 4   
733 ul. Krokusów 5   
734 ul. Krokusów 7   
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735 ul. Krótka 2   
736 ul. Krótka 4   
737 ul. Krótka 5   
738 ul. Krótka 7   
739 ul. Krótka 9   
740 ul. Kwiatowa 2   
741 ul. Kwiatowa 3   
742 ul. Kwiatowa 4   
743 ul. Kwiatowa 6   
744 ul. Kwiatowa 7   
745 ul. Kwiatowa 8 B 
746 ul. Kwiatowa 8   
747 ul. Kwiatowa 11 A 
748 ul. Kwiatowa 11   
749 ul. Kwiatowa 12   
750 ul. Kwiatowa 13   
751 ul. Kwiatowa 15   
752 ul. Kwiatowa 17 A 
753 ul. Kwiatowa 17   
754 ul. Kwiatowa 19   
755 ul. Kwiatowa 21   
756 ul. Leszczynowa 1   
757 ul. Leszczynowa 2 A 
758 ul. Leszczynowa 3   
759 ul. Leszczynowa 4   
760 ul. Leszczynowa 6   
761 ul. Leszczynowa 8   
762 ul. Leszczynowa 10   
763 ul. Leszczynowa 14   
764 ul. Leszczynowa 16   
765 ul. Leśna 3   
766 ul. Leśna 5 A 
767 ul. Leśna 5   
768 ul. Leśna 6   
769 ul. Leśna 20   
770 ul. Leśna 22   
771 ul. Leśna 24   
772 ul. Leśna 26   
773 ul. Leśna 28   
774 ul. Letniskowa 1   
775 ul. Letniskowa 7   
776 ul. Letniskowa 8   
777 ul. Letniskowa 9   
778 ul. Letniskowa 10   
779 ul. Letniskowa 11   
780 ul. Letniskowa 12   
781 ul. Letniskowa 13   
782 ul. Letniskowa 14   
783 ul. Letniskowa 15   
784 ul. Letniskowa 18   
785 ul. Letniskowa 19 A 
786 ul. Letniskowa 19   
787 ul. Letniskowa 20   
788 ul. Letniskowa 21   
789 ul. Letniskowa 22   
790 ul. Letniskowa 24   
791 ul. Letniskowa 26   
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792 ul. Letniskowa 28   
793 ul. Lipowa 2   
794 ul. Lipowa 4   
795 ul. Lipowa 4 a 
796 ul. Lipowa 4 b 
797 ul. Lipowa 5 A 
798 ul. Lipowa 5   
799 ul. Lipowa 6 A 
800 ul. Lipowa 6   
801 ul. Lipowa 7   
802 ul. Lipowa 8   
803 ul. Lipowa 10 C 
804 ul. Lipowa 10   
805 ul. Lipowa 11   
806 ul. Lipowa 12   
807 ul. Lipowa 13   
808 ul. Lipowa 14   
809 ul. Lipowa 15   
810 ul. Lipowa 16   
811 ul. Lipowa 17   
812 ul. Lipowa 18   
813 ul. Lipowa 19 A 
814 ul. Lipowa 19   
815 ul. Lipowa 20   
816 ul. Lipowa 21   
817 ul. Lipowa 23   
818 ul. Lipowa 25   
819 ul. Malinowa 1 B 
820 ul. Malinowa 1   
821 ul. Malinowa 2   
822 ul. Malinowa 3   
823 ul. Malinowa 4 C 
824 ul. Malinowa 4   
825 ul. Malinowa 5   
826 ul. Malinowa 6   
827 ul. Malinowa 7   
828 ul. Malinowa 8 A 
829 ul. Malinowa 8 C 
830 ul. Malinowa 8   
831 ul. Malinowa 10 A 
832 ul. Malinowa 10 B 
833 ul. Malinowa 10 C 
834 ul. Malinowa 10   
835 ul. Malinowa 12 A 
836 ul. Malinowa 12   
837 ul. Malinowa 14   
838 ul. Malinowa 16   
839 ul. Malinowa 18   
840 ul. Malinowa 20   
841 oś. Malinów 1   
842 oś. Malinów 2   
843 oś. Malinów 3   
844 oś. Malinów 4   
845 oś. Malinów 5   

846 pl. 
Matki Bożej Królowej 
Polski 1   

847 pl. Matki Bożej Królowej 25   
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Polski 
848 oś. Migdalskie 1   
849 oś. Migdalskie 2   
850 oś. Migdalskie 3   
851 oś. Migdalskie 4 A 
852 oś. Migdalskie 4   
853 oś. Migdalskie 5 A 
854 oś. Migdalskie 5   
855 oś. Migdalskie 6   
856 oś. Migdalskie 7   
857 oś. Migdalskie 8   
858 oś. Migdalskie 11   
859 oś. Migdalskie 12   
860 oś. Migdalskie 13   
861 oś. Migdalskie 14   
862 oś. Migdalskie 15   
863 oś. Migdalskie 16   
864 oś. Migdalskie 17 A 
865 oś. Migdalskie 17 B 
866 oś. Migdalskie 17   
867 oś. Migdalskie 18   
868 oś. Migdalskie 19   
869 oś. Migdalskie 20   
870 oś. Migdalskie 21   
871 oś. Migdalskie 22   
872 oś. Migdalskie 23   
873 oś. Migdalskie 24   
874 oś. Migdalskie 25   
875 oś. Migdalskie 26   
876 ul. Miodowa 2   
877 ul. Miodowa 3   
878 ul. Miodowa 4   
879 ul. Miodowa 5   
880 ul. Miodowa 6   
881 ul. Miodowa 7   
882 ul. Miodowa 8   
883 ul. Miodowa 10   
884 ul. Młaki 1   
885 ul. Młaki 2   
886 ul. Modrzewiowa 1   
887 ul. Modrzewiowa 2   
888 ul. Modrzewiowa 4   
889 ul. Modrzewiowa 5   
890 ul. Modrzewiowa 6 A 
891 ul. Modrzewiowa 6   
892 ul. Modrzewiowa 7   
893 ul. Modrzewiowa 8 A 
894 ul. Modrzewiowa 8   
895 ul. Modrzewiowa 9   
896 ul. Myśliwska 1   
897 ul. Myśliwska 2   
898 ul. Myśliwska 3   
899 ul. Myśliwska 4   
900 ul. Myśliwska 5   
901 ul. Myśliwska 8   
902 ul. Myśliwska 9   
903 ul. Myśliwska 11 A 
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904 ul. Myśliwska 11   
905 ul. Myśliwska 13   
906 ul. Myśliwska 14   
907 ul. Myśliwska 15   
908 ul. Myśliwska 17 A 
909 ul. Myśliwska 17   
910 ul. Myśliwska 18   
911 ul. Myśliwska 19   
912 ul. Myśliwska 20   
913 ul. Myśliwska 22   
914 ul. Myśliwska 23   
915 ul. Myśliwska 24   
916 ul. Myśliwska 25   
917 ul. Myśliwska 26   
918 ul. Myśliwska 27   
919 ul. Myśliwska 28   
920 ul. Myśliwska 29 B 
921 ul. Myśliwska 29   
922 ul. Myśliwska 30   
923 ul. Myśliwska 31 A 
924 ul. Myśliwska 31   
925 ul. Myśliwska 32   
926 ul. Myśliwska 33   
927 ul. Myśliwska 34   
928 ul. Myśliwska 35 A 
929 ul. Myśliwska 35 B 
930 ul. Myśliwska 35   
931 ul. Myśliwska 36   
932 ul. Myśliwska 37 A 
933 ul. Myśliwska 37 B 
934 ul. Myśliwska 37   
935 ul. Myśliwska 38   
936 ul. Myśliwska 39   
937 ul. Myśliwska 41   
938 ul. Myśliwska 42   
939 ul. Myśliwska 43 A 
940 ul. Myśliwska 43   
941 ul. Myśliwska 44   
942 ul. Myśliwska 45   
943 ul. Myśliwska 46   
944 ul. Myśliwska 47 A 
945 ul. Myśliwska 47 B 
946 ul. Myśliwska 47 C 
947 ul. Myśliwska 47   
948 ul. Myśliwska 49   
949 ul. Myśliwska 51   
950 ul. Myśliwska 52   
951 ul. Myśliwska 53   
952 ul. Myśliwska 55 A 
953 ul. Myśliwska 55   
954 ul. Myśliwska 57   
955 ul. Myśliwska 58 A 
956 ul. Myśliwska 58   
957 ul. Myśliwska 59   
958 ul. Myśliwska 60   
959 ul. Myśliwska 61   
960 ul. Myśliwska 62   
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961 ul. Myśliwska 63   
962 ul. Myśliwska 64   
963 ul. Myśliwska 65   
964 ul. Myśliwska 66   
965 ul. Myśliwska 67   
966 ul. Myśliwska 68   
967 ul. Myśliwska 68 A 
968 ul. Myśliwska 69 A 
969 ul. Myśliwska 69   
970 ul. Myśliwska 70   
971 ul. Myśliwska 71   
972 ul. Myśliwska 72   
973 ul. Myśliwska 73   
974 ul. Myśliwska 74   
975 ul. Myśliwska 75   
976 ul. Myśliwska 76   
977 ul. Myśliwska 77   
978 ul. Myśliwska 78   
979 ul. Myśliwska 79   
980 ul. Myśliwska 80   
981 ul. Myśliwska 81   
982 ul. Myśliwska 82   
983 ul. Myśliwska 83   
984 ul. Myśliwska 84   
985 ul. Myśliwska 85   
986 ul. Myśliwska 87   
987 ul. Myśliwska 88 A 
988 ul. Myśliwska 88   
989 ul. Myśliwska 89   
990 ul. Myśliwska 90   
991 ul. Myśliwska 91   
992 ul. Myśliwska 92   
993 ul. Myśliwska 93   
994 ul. Myśliwska 94   
995 ul. Myśliwska 96   
996 ul. Myśliwska 97   
997 ul. Myśliwska 98   
998 ul. Myśliwska 99 A 
999 ul. Myśliwska 99   

1000 ul. Myśliwska 100   
1001 ul. Myśliwska 101   
1002 ul. Myśliwska 102   
1003 ul. Myśliwska 103   
1004 ul. Myśliwska 104   
1005 ul. Myśliwska 105   
1006 ul. Myśliwska 107 A 
1007 ul. Myśliwska 107   
1008 ul. Myśliwska 108   
1009 ul. Myśliwska 109 A 
1010 ul. Myśliwska 109   
1011 ul. Myśliwska 110   
1012 ul. Myśliwska 111   
1013 ul. Myśliwska 112   
1014 ul. Myśliwska 113   
1015 ul. Myśliwska 114   
1016 ul. Myśliwska 116   
1017 ul. Myśliwska 117   
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1018 ul. Myśliwska 119   
1019 ul. Myśliwska 120   
1020 ul. Myśliwska 121   
1021 ul. Myśliwska 123   
1022 ul. Myśliwska 124   
1023 ul. Myśliwska 125   
1024 ul. Myśliwska 126   
1025 ul. Myśliwska 127   
1026 ul. Myśliwska 128   
1027 ul. Myśliwska 129   
1028 ul. Myśliwska 130   
1029 ul. Myśliwska 131   
1030 ul. Myśliwska 132   
1031 ul. Myśliwska 133   
1032 ul. Myśliwska 134   
1033 ul. Myśliwska 135   
1034 ul. Myśliwska 136   
1035 ul. Myśliwska 137   
1036 ul. Myśliwska 139 A 
1037 ul. Myśliwska 139 D 
1038 ul. Myśliwska 139   
1039 ul. Myśliwska 141   
1040 ul. Myśliwska 142   
1041 ul. Myśliwska 143   
1042 ul. Myśliwska 144 A 
1043 ul. Myśliwska 144   
1044 ul. Myśliwska 145   
1045 ul. Myśliwska 147   
1046 ul. Myśliwska 148   
1047 ul. Myśliwska 149   
1048 ul. Myśliwska 151   
1049 ul. Myśliwska 152   
1050 ul. Myśliwska 154   
1051 ul. Myśliwska 156   
1052 ul. Myśliwska 158   
1053 ul. Myśliwska 160   
1054 ul. Myśliwska 164   
1055 ul. Myśliwska 168   
1056 ul. Narciarska 3   
1057 ul. Narciarska 4   
1058 ul. Narciarska 5   
1059 ul. Narciarska 6   
1060 ul. Narciarska 8   
1061 ul. Narciarska 10 A 
1062 ul. Narciarska 10   
1063 ul. Narciarska 11   
1064 ul. Narciarska 15 A 
1065 ul. Narciarska 15   
1066 ul. Narciarska 16   
1067 ul. Narciarska 18   
1068 ul. Narciarska 19 A 
1069 ul. Narciarska 19   
1070 ul. Narciarska 21   
1071 ul. Narciarska 22   
1072 ul. Narciarska 24   
1073 ul. Narciarska 26   
1074 ul. Narciarska 28 A 
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1075 ul. Narciarska 28 B 
1076 ul. Narciarska 28   
1077 ul. Narciarska 29   
1078 ul. Narciarska 30   
1079 ul. Narciarska 34   
1080 ul. Narciarska 35   
1081 ul. Narciarska 39   
1082 ul. Narciarska 40   
1083 ul. Narciarska 44   
1084 ul. Narciarska 52   
1085 ul. Narciarska 54 A 
1086 ul. Narciarska 54   
1087 ul. Narciarska 56   
1088 ul. Narcyzów 1   
1089 ul. Narcyzów 3   
1090 ul. Narcyzów 4   
1091 ul. Ogrodowa 1 A 
1092 ul. Ogrodowa 1   
1093 ul. Ogrodowa 2   
1094 ul. Ogrodowa 3   
1095 ul. Ogrodowa 4   
1096 ul. Ogrodowa 5   
1097 ul. Ogrodowa 6   
1098 ul. Ogrodowa 7   
1099 ul. Ogrodowa 8 A 
1100 ul. Ogrodowa 8   
1101 ul. Ogrodowa 11   
1102 ul. Ogrodowa 14   
1103 ul. Ogrodowa 16   
1104 ul. Ogrodowa 17   
1105 ul. Ogrodowa 23   
1106 ul. Ogrodowa 34   
1107 ul. Olchowa 3   
1108 ul. Olchowa 5   
1109 ul. Olchowa 6   
1110 ul. Olchowa 8   
1111 ul. Olchowa 10   
1112 ul. Olchowa 12   
1113 ul. Olimpijska 1 A 
1114 ul. Olimpijska 1   
1115 ul. Olimpijska 2   
1116 ul. Olimpijska 3 A 
1117 ul. Olimpijska 3   
1118 ul. Olimpijska 5   
1119 ul. Olimpijska 7   
1120 ul. Olimpijska 8   
1121 ul. Olimpijska 10   
1122 ul. Olimpijska 11   
1123 ul. Olimpijska 12   
1124 ul. Olimpijska 14   
1125 ul. Olimpijska 15   
1126 ul. Olimpijska 16   
1127 ul. Olimpijska 17   
1128 ul. Olimpijska 18   
1129 ul. Olimpijska 20   
1130 ul. Olimpijska 22   
1131 ul. Olimpijska 24   
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1132 ul. Olimpijska 25   
1133 ul. Olimpijska 27   
1134 ul. Olimpijska 28   
1135 ul. Olimpijska 29   
1136 ul. Olimpijska 31   
1137 ul. Olimpijska 31   
1138 ul. Olimpijska 32   
1139 ul. Olimpijska 33 A 
1140 ul. Olimpijska 33   
1141 ul. Olimpijska 35 B 
1142 ul. Olimpijska 35   
1143 ul. Olimpijska 38   
1144 ul. Olimpijska 39   
1145 ul. Olimpijska 40   
1146 ul. Olimpijska 42   
1147 ul. Olimpijska 43   
1148 ul. Olimpijska 44   
1149 ul. Olimpijska 45   
1150 ul. Olimpijska 46   
1151 ul. Olimpijska 47   
1152 ul. Olimpijska 48   
1153 ul. Olimpijska 49   
1154 ul. Olimpijska 50   
1155 ul. Olimpijska 51 A 
1156 ul. Olimpijska 51 B 
1157 ul. Olimpijska 51 C 
1158 ul. Olimpijska 53   
1159 ul. Olimpijska 54   
1160 ul. Olimpijska 56   
1161 ul. Olimpijska 57   
1162 ul. Olimpijska 58   
1163 ul. Olimpijska 59   
1164 ul. Olimpijska 60   
1165 ul. Olimpijska 61 A 
1166 ul. Olimpijska 61   
1167 ul. Olimpijska 62   
1168 ul. Olimpijska 63   
1169 ul. Olimpijska 64   
1170 ul. Olimpijska 65   
1171 ul. Olimpijska 66   
1172 ul. Olimpijska 67   
1173 ul. Olimpijska 70   
1174 ul. Olimpijska 71   
1175 ul. Olimpijska 72   
1176 ul. Olimpijska 73   
1177 ul. Olimpijska 74   
1178 ul. Olimpijska 75   
1179 ul. Olimpijska 76   
1180 ul. Olimpijska 78   
1181 ul. Olimpijska 81   
1182 ul. Olimpijska 83   
1183 ul. Olimpijska 84   
1184 ul. Olimpijska 85   
1185 ul. Olimpijska 86   
1186 ul. Olimpijska 88 B 
1187 ul. Olimpijska 88 D 
1188 ul. Olimpijska 88   
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1189 ul. Olimpijska 90   
1190 ul. Olimpijska 102   
1191 ul. Olimpijska 104   
1192 ul. Ondraszka 1   
1193 ul. Ondraszka 4 A 
1194 ul. Ondraszka 4   
1195 ul. Ondraszka 5   
1196 ul. Ondraszka 6   
1197 ul. Ondraszka 7   
1198 ul. Ondraszka 8   
1199 ul. Ondraszka 10   
1200 ul. Orla 1   
1201 ul. Orla 2   
1202 ul. Orla 3   
1203 ul. Orla 5   
1204 ul. Orla 6   
1205 ul. Orla 7 A 
1206 ul. Orla 7   
1207 ul. Orla 8   
1208 ul. Orla 12   
1209 ul. Orla 13   
1210 ul. Orla 15 A 
1211 ul. Orla 17   
1212 ul. Orla 18   
1213 ul. Orla 20   
1214 ul. Orla 21   
1215 ul. Orla 22   
1216 ul. Orla 24   
1217 ul. Orla 25   
1218 ul. Orla 26   
1219 ul. Orla 27   
1220 ul. Orla 29   
1221 ul. Orla 31   
1222 ul. Orla 46   
1223 ul. Orzechowa 2   
1224 ul. Orzechowa 4   
1225 ul. Orzechowa 5   
1226 ul. Orzechowa 7   
1227 ul. Orzechowa 8   
1228 ul. Pasterska 1   
1229 ul. Pasterska 3 B 
1230 ul. Pasterska 3   
1231 ul. Pasterska 4   
1232 ul. Pasterska 5 A 
1233 ul. Pasterska 5   
1234 ul. Pasterska 6   
1235 ul. Pasterska 7   
1236 ul. Pasterska 8   
1237 ul. Pasterska 9   
1238 ul. Pasterska 10   
1239 ul. Plażowa 1   
1240 ul. Plażowa 2   
1241 ul. Plażowa 3   
1242 ul. Plażowa 4   
1243 ul. Plażowa 5   
1244 ul. Plażowa 6   
1245 ul. Plażowa 8   
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1246 ul. Pod Brzeziną 3   
1247 ul. Pod Brzeziną 5   
1248 ul. Pod Brzeziną 7   
1249 ul. Pod Brzeziną 17   
1250 oś. Podmagura 1 A 
1251 oś. Podmagura 1 A 
1252 oś. Podmagura 1 D 
1253 oś. Podmagura 1   
1254 oś. Podmagura 2 A 
1255 oś. Podmagura 2   
1256 oś. Podmagura 3   
1257 oś. Podmagura 4 A 
1258 oś. Podmagura 4   
1259 oś. Podmagura 5   
1260 oś. Podmagura 6   
1261 oś. Podmagura 7   
1262 oś. Podmagura 8   
1263 oś. Podmagura 9 A 
1264 oś. Podmagura 9   
1265 oś. Podmagura 11   
1266 oś. Podmagura 12   
1267 oś. Podmagura 13   
1268 oś. Podmagura 14 A 
1269 oś. Podmagura 14   
1270 oś. Podmagura 15 A 
1271 oś. Podmagura 15   
1272 oś. Podmagura 16 A 
1273 oś. Podmagura 16 B 
1274 oś. Podmagura 16   
1275 oś. Podmagura 17   
1276 oś. Podmagura 18   
1277 oś. Podmagura 19   
1278 oś. Podmagura 20   
1279 oś. Podmagura 21 A 
1280 oś. Podmagura 21   
1281 oś. Podmagura 22   
1282 oś. Podmagura 23   
1283 oś. Podmagura 24   
1284 oś. Podmagura 25   
1285 oś. Podmagura 27 A 
1286 oś. Podmagura 27   
1287 oś. Podmagura 28   
1288 oś. Podmagura 29   
1289 oś. Podmagura 30 A 
1290 oś. Podmagura 30 B 
1291 oś. Podmagura 30 C 
1292 oś. Podmagura 30 E 
1293 oś. Podmagura 30   
1294 oś. Podmagura 31 A 
1295 oś. Podmagura 31   
1296 oś. Podmagura 32   
1297 oś. Podmagura 33   
1298 oś. Podmagura 34   
1299 oś. Podmagura 35   
1300 oś. Podmagura 36   
1301 oś. Podmagura 37 A 
1302 oś. Podmagura 37   
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1303 oś. Podmagura 38   
1304 oś. Podmagura 39   
1305 oś. Podmagura 40   
1306 oś. Podmagura 43 A 
1307 oś. Podmagura 43   
1308 oś. Podmagura 44   
1309 oś. Podmagura 47   
1310 oś. Podmagura 48   
1311 oś. Podmagura 49 A 
1312 oś. Podmagura 49 B 
1313 oś. Podmagura 49   
1314 oś. Podmagura 50   
1315 oś. Podmagura 52   
1316 oś. Podmagura 53   
1317 oś. Podmagura 54   
1318 ul. Południowa 1   
1319 ul. Południowa 2 A 
1320 ul. Południowa 2   
1321 ul. Południowa 3 A 
1322 ul. Południowa 3 B 
1323 ul. Południowa 3   
1324 ul. Południowa 4   
1325 ul. Południowa 5   
1326 ul. Południowa 6   
1327 ul. Południowa 7   
1328 ul. Południowa 8   
1329 ul. Południowa 9 A 
1330 ul. Południowa 9   
1331 ul. Południowa 10   
1332 ul. Południowa 11   
1333 ul. Południowa 13   
1334 ul. Południowa 14   
1335 ul. Południowa 15   
1336 ul. Południowa 16   
1337 ul. Południowa 19   
1338 ul. Południowa 22 A 
1339 ul. Południowa 22   
1340 ul. Południowa 24   
1341 ul. Południowa 26   
1342 ul. Południowa 30 A 
1343 ul. Południowa 38   
1344 oś. Pośredni 1   
1345 oś. Pośredni 2 A 
1346 oś. Pośredni 2   
1347 oś. Pośredni 4   
1348 oś. Pośredni 5   
1349 oś. Pośredni 6   
1350 oś. Pośredni 7   
1351 oś. Pośredni 8   
1352 oś. Pośredni 9   
1353 ul. Poziomkowa 1   
1354 ul. Poziomkowa 2   
1355 ul. Poziomkowa 3   
1356 ul. Poziomkowa 4   
1357 ul. Poziomkowa 5   
1358 ul. Poziomkowa 6   
1359 ul. Poziomkowa 7   
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1360 ul. Poziomkowa 8   
1361 ul. Poziomkowa 9   
1362 ul. Poziomkowa 10   
1363 ul. Poziomkowa 11 A 
1364 ul. Poziomkowa 11 B 
1365 ul. Poziomkowa 11   
1366 ul. Poziomkowa 14   
1367 ul. Poziomkowa 15 A 
1368 ul. Poziomkowa 15   
1369 ul. Poziomkowa 16 A 
1370 ul. Poziomkowa 16 B 
1371 ul. Poziomkowa 16 C 
1372 ul. Poziomkowa 16 D 
1373 ul. Poziomkowa 16   
1374 ul. Poziomkowa 17   
1375 ul. Poziomkowa 18 A 
1376 ul. Poziomkowa 18 B 
1377 ul. Poziomkowa 18   
1378 ul. Poziomkowa 19   
1379 ul. Poziomkowa 20   
1380 ul. Poziomkowa 21   
1381 ul. Poziomkowa 22   
1382 ul. Poziomkowa 23   
1383 ul. Poziomkowa 25   
1384 ul. Poziomkowa 26   
1385 ul. Poziomkowa 27 A 
1386 ul. Poziomkowa 27   
1387 ul. Poziomkowa 29   
1388 ul. Poziomkowa 30   
1389 ul. Poziomkowa 31   
1390 ul. Poziomkowa 33   
1391 ul. Poziomkowa 35 A 
1392 ul. Poziomkowa 35   
1393 ul. Przedwiośnie 4   
1394 ul. Przedwiośnie 6   
1395 ul. Przedwiośnie 8 A 
1396 ul. Przedwiośnie 8   
1397 ul. Przedwiośnie 10   
1398 ul. Przedwiośnie 12   
1399 ul. Przedwiośnie 14 A 
1400 ul. Przedwiośnie 14   
1401 ul. Przedwiośnie 16 A 
1402 ul. Przedwiośnie 16   
1403 ul. Przedwiośnie 18   
1404 ul. Przedwiośnie 20   
1405 ul. Przedwiośnie 22   
1406 ul. Radosna 3   
1407 ul. Radosna 5   
1408 ul. Radosna 6   
1409 ul. Radosna 7   
1410 ul. Radosna 8   
1411 ul. Radosna 9   
1412 ul. Radosna 10   
1413 ul. Radosna 12   
1414 ul. Radosna 14   
1415 ul. Różana 1   
1416 ul. Różana 3   
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1417 ul. Różana 4 A 
1418 ul. Różana 4 B 
1419 ul. Różana 4 C 
1420 ul. Różana 4   
1421 ul. Różana 5   
1422 ul. Różana 6   
1423 ul. Różana 9   
1424 ul. Różana 11 A 
1425 ul. Różana 11   
1426 ul. Różana 13   
1427 ul. Różana 15   
1428 ul. Różana 17   
1429 ul. Różana 19   
1430 ul. Różana 23   
1431 ul. Salmopolska 1   
1432 ul. Salmopolska 2 B 
1433 ul. Salmopolska 2 G 
1434 ul. Salmopolska 2 H 
1435 ul. Salmopolska 2   
1436 ul. Salmopolska 3   
1437 ul. Salmopolska 4   
1438 ul. Salmopolska 5   
1439 ul. Salmopolska 7 A 
1440 ul. Salmopolska 7   
1441 ul. Salmopolska 8   
1442 ul. Salmopolska 10   
1443 ul. Salmopolska 11   
1444 ul. Salmopolska 12   
1445 ul. Salmopolska 14   
1446 ul. Salmopolska 15   
1447 ul. Salmopolska 16 A 
1448 ul. Salmopolska 16   
1449 ul. Salmopolska 17 A 
1450 ul. Salmopolska 17 B 
1451 ul. Salmopolska 17   
1452 ul. Salmopolska 18   
1453 ul. Salmopolska 19   
1454 ul. Salmopolska 20   
1455 ul. Salmopolska 21   
1456 ul. Salmopolska 22 A 
1457 ul. Salmopolska 22 C 
1458 ul. Salmopolska 22   
1459 ul. Salmopolska 23 A 
1460 ul. Salmopolska 23 B 
1461 ul. Salmopolska 23   
1462 ul. Salmopolska 24   
1463 ul. Salmopolska 25   
1464 ul. Salmopolska 26   
1465 ul. Salmopolska 27 A 
1466 ul. Salmopolska 27   
1467 ul. Salmopolska 28   
1468 ul. Salmopolska 29   
1469 ul. Salmopolska 30   
1470 ul. Salmopolska 31   
1471 ul. Salmopolska 32   
1472 ul. Salmopolska 33 A 
1473 ul. Salmopolska 33   
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1474 ul. Salmopolska 34   
1475 ul. Salmopolska 35   
1476 ul. Salmopolska 36   
1477 ul. Salmopolska 37   
1478 ul. Salmopolska 38   
1479 ul. Salmopolska 39 A 
1480 ul. Salmopolska 39   
1481 ul. Salmopolska 40   
1482 ul. Salmopolska 43 A 
1483 ul. Salmopolska 43   
1484 ul. Salmopolska 44 A 
1485 ul. Salmopolska 44   
1486 ul. Salmopolska 45   
1487 ul. Salmopolska 46   
1488 ul. Salmopolska 47   
1489 ul. Salmopolska 48   
1490 ul. Salmopolska 51   
1491 ul. Salmopolska 52   
1492 ul. Salmopolska 53   
1493 ul. Salmopolska 55   
1494 ul. Salmopolska 57   
1495 ul. Salmopolska 59 A 
1496 ul. Salmopolska 59   
1497 ul. Salmopolska 61 E 
1498 ul. Salmopolska 61   
1499 ul. Salmopolska 63   
1500 ul. Salmopolska 65   
1501 ul. Salmopolska 67   
1502 ul. Salmopolska 69   
1503 ul. Salmopolska 71   
1504 ul. Salmopolska 73   
1505 ul. Salmopolska 75   
1506 ul. Salmopolska 77   
1507 ul. Salmopolska 79 A 
1508 ul. Salmopolska 79   
1509 ul. Salmopolska 81   
1510 ul. Salmopolska 83 A 
1511 ul. Salmopolska 83   
1512 ul. Salmopolska 87 A 
1513 ul. Salmopolska 87   
1514 ul. Salmopolska 89   
1515 ul. Salmopolska 91   
1516 ul. Salmopolska 93   
1517 ul. Salmopolska 95 A 
1518 ul. Salmopolska 95   
1519 ul. Salmopolska 97   
1520 ul. Salmopolska 99   
1521 ul. Salmopolska 101   
1522 ul. Salmopolska 103 A 
1523 ul. Salmopolska 103   
1524 ul. Salmopolska 105 A 
1525 ul. Salmopolska 105   
1526 ul. Salmopolska 107 A 
1527 ul. Salmopolska 107   
1528 ul. Salmopolska 109   
1529 ul. Salmopolska 111 A 
1530 ul. Salmopolska 111 B 
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1531 ul. Salmopolska 111 C 
1532 ul. Salmopolska 111   
1533 ul. Salmopolska 113 B 
1534 ul. Salmopolska 113   
1535 ul. Salmopolska 115   
1536 ul. Salmopolska 117   
1537 ul. Saneczkowa 1 A 
1538 ul. Saneczkowa 1   
1539 ul. Saneczkowa 2   
1540 ul. Saneczkowa 3   
1541 ul. Saneczkowa 5   
1542 ul. Saneczkowa 6   
1543 ul. Saneczkowa 7   
1544 ul. Saneczkowa 9   
1545 ul. Saneczkowa 9 A 
1546 ul. Saneczkowa 12   
1547 ul. Saneczkowa 14   
1548 ul. Sasanek 1   
1549 ul. Sasanek 4   
1550 ul. Sasanek 8   
1551 ul. Sasanek 10   
1552 ul. Sasanek 12   
1553 ul. Sasanek 14   
1554 ul. Sasanek 16   
1555 ul. Skalista 2   
1556 ul. Skalista 4   
1557 ul. Skalista 5 B 
1558 ul. Skalista 5 C 
1559 ul. Skalista 5   
1560 ul. Skalista 6   
1561 ul. Skalista 7   
1562 ul. Skalista 9   
1563 ul. Skalista 10   
1564 ul. Skalista 11   
1565 ul. Skalista 12   
1566 ul. Skalista 13   
1567 ul. Skalista 14   
1568 ul. Skalista 16   
1569 ul. Skalista 19   
1570 ul. Skalista 22   
1571 oś. Skalite 1   
1572 oś. Skalite 2   
1573 oś. Skalite 3   
1574 oś. Skalite 4   
1575 oś. Skalite 5   
1576 oś. Skalite 6 A 
1577 oś. Skalite 6   
1578 oś. Skalite 7   
1579 ul. Skośna 1   
1580 ul. Skośna 2 A 
1581 ul. Skośna 2   
1582 ul. Skośna 3   
1583 ul. Skośna 4   
1584 ul. Skośna 5   
1585 ul. Skośna 7   
1586 ul. Skośna 9   
1587 ul. Skośna 11 A 
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1588 ul. Skośna 11   
1589 ul. Skośna 15   
1590 ul. Skośna 17   
1591 ul. Skośna 19   
1592 ul. Skowronków 1   
1593 ul. Skowronków 3   
1594 ul. Skowronków 5   
1595 ul. Skowronków 7   
1596 ul. Skowronków 8   
1597 ul. Skrzyczeńska 1   
1598 ul. Skrzyczeńska 3   
1599 ul. Skrzyczeńska 5   
1600 ul. Skrzyczeńska 7 A 
1601 ul. Skrzyczeńska 7 B 
1602 ul. Skrzyczeńska 7   
1603 ul. Skrzyczeńska 9   
1604 ul. Skrzyczeńska 8 - 10   
1605 ul. Słoneczna 1   
1606 ul. Słoneczna 3   
1607 ul. Słoneczna 5   
1608 ul. Słoneczna 7   
1609 ul. Słoneczna 8   
1610 ul. Słoneczna 9   
1611 ul. Słoneczna 11   
1612 ul. Słoneczna 13   
1613 ul. Słoneczna 15   
1614 ul. Słowików 2   
1615 ul. Słowików 3   
1616 ul. Słowików 5   
1617 ul. Słowików 6 A 
1618 ul. Słowików 6 B 
1619 ul. Słowików 6   
1620 ul. Słowików 7   
1621 ul. Słowików 8   
1622 ul. Słowików 9   
1623 ul. Słowików 10   
1624 ul. Słowików 13   
1625 ul. Sosnowa 2   
1626 ul. Sosnowa 5   
1627 ul. Sosnowa 6   
1628 ul. Sosnowa 7   
1629 ul. Sosnowa 8   
1630 ul. Spacerowa 4   
1631 ul. Spacerowa 10   
1632 ul. Spacerowa 12   
1633 ul. Spacerowa 14   
1634 ul. Spacerowa 18   
1635 ul. Spacerowa 20   
1636 ul. Spacerowa 22   
1637 ul. Spacerowa 24   
1638 ul. Spacerowa 28   
1639 ul. Spacerowa 30 A 
1640 ul. Spacerowa 30   
1641 ul. Spacerowa 32   
1642 ul. Spacerowa 34   
1643 ul. Spacerowa 36   
1644 ul. Spacerowa 38   
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1645 ul. Spacerowa 40   
1646 ul. Spacerowa 42   
1647 ul. Spacerowa 46   
1648 ul. Spacerowa 48   
1649 ul. Spacerowa 50   
1650 ul. Sportowa 2   
1651 ul. Sportowa 3   
1652 ul. Sportowa 4   
1653 ul. Sportowa 5   
1654 ul. Sportowa 6   
1655 ul. Sportowa 7   
1656 ul. Sportowa 8   
1657 ul. Sportowa 9   
1658 ul. Sportowa 10   
1659 ul. Sportowa 11   
1660 ul. Sportowa 12   
1661 ul. Sportowa 13   
1662 ul. Sportowa 15   
1663 ul. Stokrotek 2   
1664 ul. Stokrotek 3 A 
1665 ul. Stokrotek 3   
1666 ul. Stokrotek 4   
1667 ul. Stokrotek 6 A 
1668 ul. Stokrotek 6   
1669 ul. Stokrotek 8   
1670 ul. Stroma 1   
1671 ul. Stroma 2   
1672 ul. Stroma 4   
1673 ul. Stroma 5 A 
1674 ul. Stroma 5 B 
1675 ul. Stroma 5   
1676 ul. Stroma 6   
1677 ul. Stroma 8   
1678 ul. Stroma 9 A 
1679 ul. Stroma 9 C 
1680 ul. Stroma 9   
1681 ul. Stroma 13   
1682 ul. Stroma 14   
1683 ul. Stroma 16   
1684 ul. Stroma 17   
1685 ul. Stroma 18   
1686 ul. Stroma 19   
1687 ul. Stroma 20 A 
1688 ul. Stroma 21   
1689 ul. Stroma 22   
1690 ul. Stroma 27 A 
1691 ul. Stroma 27   
1692 ul. Stroma 29   
1693 ul. Stroma 32   
1694 ul. Stroma 33   
1695 ul. Stroma 35   
1696 ul. Stroma 37   
1697 ul. Stroma 39   
1698 ul. Stroma 41   
1699 ul. Stroma 43   
1700 ul. Stroma 45   
1701 ul. Stroma 47   
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1702 ul. Stroma 49   
1703 ul. Stroma 51   
1704 ul. Stroma 53   
1705 ul. Stroma 55   
1706 ul. Stroma 18/16 A/A 
1707 ul. Szczytowa 1   
1708 ul. Szczytowa 7   
1709 ul. Szczytowa 8   
1710 ul. Szczytowa 9   
1711 ul. Szczytowa 10   
1712 ul. Szczytowa 11   
1713 ul. Szczytowa 12 B 
1714 ul. Szczytowa 12   
1715 ul. Szczytowa 13   
1716 ul. Szczytowa 14   
1717 ul. Szczytowa 15 A 
1718 ul. Szczytowa 15   
1719 ul. Szczytowa 16 A 
1720 ul. Szczytowa 16 B 
1721 ul. Szczytowa 16   
1722 ul. Szczytowa 17   
1723 ul. Szczytowa 18 A 
1724 ul. Szczytowa 18   
1725 ul. Szczytowa 21   
1726 ul. Szczytowa 22   
1727 ul. Szczytowa 23 A 
1728 ul. Szczytowa 23   
1729 ul. Szczytowa 24   
1730 ul. Szczytowa 24 B 
1731 ul. Szczytowa 26   
1732 ul. Szczytowa 27   
1733 ul. Szczytowa 28   
1734 ul. Szczytowa 29   
1735 ul. Szczytowa 30 A 
1736 ul. Szczytowa 30   
1737 ul. Szczytowa 32   
1738 ul. Szczytowa 33   
1739 ul. Szczytowa 34   
1740 ul. Szczytowa 35   
1741 ul. Szczytowa 36   
1742 ul. Szczytowa 37   
1743 ul. Szczytowa 38 A 
1744 ul. Szczytowa 38   
1745 ul. Szczytowa 39   
1746 ul. Szczytowa 40   
1747 ul. Szczytowa 41   
1748 ul. Szczytowa 43   
1749 ul. Szczytowa 45   
1750 ul. Szczytowa 49 A 
1751 ul. Szczytowa 49   
1752 ul. Szkolna 2 A 
1753 ul. Szkolna 2   
1754 ul. Szkolna 3   
1755 ul. Szkolna 4   
1756 ul. Szkolna 6 A 
1757 ul. Szkolna 6   
1758 ul. Szkolna 8 A 
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1759 ul. Szkolna 8   
1760 ul. Szkolna 9   
1761 ul. Szkolna 10   
1762 ul. Szkolna 18   
1763 ul. Szkolna 20   
1764 ul. Szkolna 22   
1765 ul. Szkolna 24   
1766 ul. Szpaków 2   
1767 ul. Szpaków 3   
1768 ul. Szpaków 4   
1769 ul. Szpaków 5   
1770 ul. Szpaków 6   
1771 ul. Śnieżna 1   
1772 ul. Świerkowa 1   
1773 ul. Świerkowa 4   
1774 ul. Świerkowa 5   
1775 ul. Świerkowa 6   
1776 ul. Świerkowa 7   
1777 ul. Świerkowa 9   
1778 ul. Świerkowa 10   
1779 ul. Świerkowa 12   
1780 ul. Świerkowa 13   
1781 ul. Świerkowa 14   
1782 ul. Świerkowa 15   
1783 ul. Świerkowa 16   
1784 ul. Świerkowa 17   
1785 ul. Świerkowa 18   
1786 ul. Świerkowa 20   
1787 ul. Świerkowa 22   
1788 ul. Świerkowa 23   
1789 ul. Świerkowa 23 A 
1790 ul. Świerkowa 24   
1791 ul. Świerkowa 25 A 
1792 ul. Świerkowa 26   
1793 ul. Świerkowa 28   
1794 ul. Świerkowa 30   
1795 ul. Topolowa 1   
1796 ul. Topolowa 2   
1797 ul. Topolowa 4   
1798 ul. Turystyczna 2   
1799 ul. Turystyczna 3   
1800 ul. Turystyczna 4   
1801 ul. Turystyczna 5   
1802 ul. Turystyczna 6   
1803 ul. Turystyczna 7   
1804 ul. Turystyczna 8   
1805 ul. Turystyczna 9   
1806 ul. Turystyczna 10   
1807 ul. Turystyczna 11 B 
1808 ul. Turystyczna 11   
1809 ul. Turystyczna 12   
1810 ul. Turystyczna 13   
1811 ul. Turystyczna 14   
1812 ul. Turystyczna 15 A 
1813 ul. Turystyczna 15   
1814 ul. Turystyczna 16 B 
1815 ul. Turystyczna 16   
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1816 ul. Turystyczna 18   
1817 ul. Turystyczna 20   
1818 ul. Turystyczna 22   
1819 ul. Turystyczna 26   
1820 ul. Turystyczna 28   
1821 ul. Turystyczna 30   
1822 ul. Turystyczna 32   
1823 ul. Turystyczna 34   
1824 ul. Turystyczna 36   
1825 ul. Turystyczna 40 A 
1826 ul. Turystyczna 40   
1827 ul. Turystyczna 42   
1828 ul. Turystyczna 44 A 
1829 ul. Turystyczna 44   
1830 ul. Uzdrowiskowa 4   
1831 ul. Uzdrowiskowa 5   
1832 ul. Uzdrowiskowa 6   
1833 ul. Uzdrowiskowa 7   
1834 ul. Uzdrowiskowa 8   
1835 ul. Uzdrowiskowa 9   
1836 ul. Uzdrowiskowa 10 A 
1837 ul. Uzdrowiskowa 10   
1838 ul. Uzdrowiskowa 11   
1839 ul. Uzdrowiskowa 15   
1840 ul. Uzdrowiskowa 17   
1841 ul. Uzdrowiskowa 19   
1842 ul. Uzdrowiskowa 21   
1843 ul. Uzdrowiskowa 23   
1844 ul. Uzdrowiskowa 24   
1845 ul. Uzdrowiskowa 25   
1846 ul. Uzdrowiskowa 26   
1847 ul. Uzdrowiskowa 28 A 
1848 ul. Uzdrowiskowa 28   
1849 ul. Uzdrowiskowa 29 A 
1850 ul. Uzdrowiskowa 29   
1851 ul. Uzdrowiskowa 30 A 
1852 ul. Uzdrowiskowa 30   
1853 ul. Uzdrowiskowa 31   
1854 ul. Uzdrowiskowa 33   
1855 ul. Uzdrowiskowa 35   
1856 ul. Uzdrowiskowa 36   
1857 ul. Uzdrowiskowa 37   
1858 ul. Uzdrowiskowa 38   
1859 ul. Uzdrowiskowa 39   
1860 ul. Uzdrowiskowa 40   
1861 ul. Uzdrowiskowa 41   
1862 ul. Uzdrowiskowa 42   
1863 ul. Uzdrowiskowa 44   
1864 ul. Uzdrowiskowa 46   
1865 ul. Uzdrowiskowa 47   
1866 ul. Uzdrowiskowa 49   
1867 ul. Uzdrowiskowa 50   
1868 ul. Uzdrowiskowa 52   
1869 ul. Uzdrowiskowa 54   
1870 ul. Uzdrowiskowa 57   
1871 ul. Uzdrowiskowa 58   
1872 ul. Uzdrowiskowa 59   
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1873 ul. Uzdrowiskowa 60   
1874 ul. Uzdrowiskowa 61   
1875 ul. Uzdrowiskowa 62   
1876 ul. Uzdrowiskowa 63   
1877 ul. Uzdrowiskowa 64   
1878 ul. Uzdrowiskowa 65   
1879 ul. Uzdrowiskowa 67   
1880 ul. Uzdrowiskowa 69   
1881 ul. Uzdrowiskowa 71   
1882 ul. Uzdrowiskowa 75 A 
1883 ul. Uzdrowiskowa 75 B 
1884 ul. Uzdrowiskowa 75   
1885 ul. Uzdrowiskowa 77 A 
1886 ul. Uzdrowiskowa 77   
1887 ul. Uzdrowiskowa 79   
1888 ul. Uzdrowiskowa 81   
1889 ul. Uzdrowiskowa 83   
1890 ul. Uzdrowiskowa 85   
1891 ul. Uzdrowiskowa 87   
1892 ul. Uzdrowiskowa 89   
1893 ul. Uzdrowiskowa 91   
1894 ul. Uzdrowiskowa 95   
1895 ul. Wczasowa 3 A 
1896 ul. Wczasowa 3   
1897 ul. Wczasowa 4   
1898 ul. Wczasowa 5   
1899 ul. Wczasowa 6   
1900 ul. Wczasowa 7   
1901 ul. Wczasowa 9 A 
1902 ul. Wczasowa 9   
1903 ul. Wczasowa 10   
1904 ul. Wczasowa 11   
1905 ul. Wczasowa 12   
1906 ul. Wczasowa 16   
1907 ul. Wczasowa 18   
1908 ul. Wczasowa 20   
1909 ul. Wczasowa 26   
1910 ul. Widokowa 3   
1911 ul. Widokowa 4   
1912 ul. Widokowa 5   
1913 ul. Widokowa 6   
1914 ul. Widokowa 7   
1915 ul. Widokowa 8   
1916 ul. Widokowa 9   
1917 ul. Widokowa 10   
1918 ul. Widokowa 11   
1919 ul. Widokowa 13   
1920 ul. Widokowa 15   
1921 ul. Widokowa 16 A 
1922 ul. Widokowa 16   
1923 ul. Widokowa 17   
1924 ul. Widokowa 18   
1925 ul. Widokowa 20   
1926 ul. Widokowa 21   
1927 ul. Widokowa 22   
1928 ul. Widokowa 24   
1929 ul. Widokowa 25   
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1930 ul. Widokowa 28 A 
1931 ul. Widokowa 28   
1932 ul. Widokowa 29 A 
1933 ul. Widokowa 29 C 
1934 ul. Widokowa 31   
1935 ul. Widokowa 32   
1936 ul. Widokowa 37   
1937 ul. Wierzbowa 4   
1938 ul. Wierzbowa 6 A 
1939 ul. Wierzbowa 6   
1940 ul. Wierzbowa 8   
1941 ul. Wierzbowa 10   
1942 ul. Wierzbowa 12   
1943 ul. Wierzbowa 16   
1944 ul. Wierzbowa 20 A 
1945 ul. Wierzbowa 20   
1946 ul. Wierzbowa 22   
1947 ul. Wierzbowa 24   
1948 ul. Wierzbowa 26   
1949 oś. Więzikówka 1   
1950 oś. Więzikówka 2   
1951 oś. Więzikówka 3   
1952 oś. Więzikówka 4   
1953 ul. Willowa 1   
1954 ul. Willowa 3   
1955 ul. Willowa 4   
1956 ul. Willowa 5   
1957 ul. Willowa 6 A 
1958 ul. Willowa 6   
1959 ul. Willowa 7   
1960 ul. Willowa 8   
1961 ul. Willowa 9   
1962 ul. Willowa 10 A 
1963 ul. Willowa 10   
1964 ul. Willowa 12   
1965 ul. Willowa 14 A 
1966 ul. Willowa 14   
1967 ul. Willowa 16 A 
1968 ul. Willowa 18   
1969 ul. Willowa 20   
1970 ul. Willowa 22 A 
1971 ul. Willowa 22   
1972 ul. Willowa 26   
1973 ul. Willowa 36   
1974 ul. Wiślańska 1   
1975 ul. Wiślańska 2   
1976 ul. Wiślańska 4   
1977 ul. Wiślańska 6   
1978 ul. Wiślańska 12   
1979 ul. Wiślańska 14 A 
1980 ul. Wiślańska 14   
1981 ul. Wiślańska 20   
1982 ul. Wiślańska 22   
1983 ul. Wiślańska 24   
1984 ul. Wiślańska 30 A 
1985 ul. Wiślańska 30 B 
1986 ul. Wiślańska 30   
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1987 ul. Wiślańska 32   
1988 ul. Wiślańska 34 A 
1989 ul. Wiślańska 34   
1990 ul. Wiślańska 36   
1991 ul. Wiślańska 38   
1992 ul. Wiślańska 44   
1993 ul. Wiślańska 48 A 
1994 ul. Wiślańska 48   
1995 ul. Wiślańska 50   
1996 ul. Wiślańska 52   
1997 ul. Wiślańska 54   
1998 ul. Wiślańska 56 A 
1999 ul. Wiślańska 56   
2000 ul. Wiślańska 60   
2001 ul. Wiślańska 62   
2002 ul. Wiślańska 64   
2003 ul. Wiślańska 66   
2004 ul. Wiślańska 74   
2005 ul. Wiślańska 76 A 
2006 ul. Wiślańska 76   
2007 ul. Wiślańska 78 A 
2008 ul. Woźna 3   
2009 ul. Woźna 5   
2010 ul. Woźna 6   
2011 ul. Woźna 8   
2012 ul. Woźna 12   
2013 ul. Wrzosowa 1   
2014 ul. Wrzosowa 3   
2015 ul. Wrzosowa 4   
2016 ul. Wrzosowa 5   
2017 ul. Wrzosowa 6   
2018 ul. Wrzosowa 7   
2019 ul. Wrzosowa 8 A 
2020 ul. Wrzosowa 8   
2021 ul. Wrzosowa 9   
2022 ul. Wrzosowa 10   
2023 ul. Wrzosowa 11 A 
2024 ul. Wrzosowa 11   
2025 ul. Wrzosowa 12   
2026 ul. Wrzosowa 14   
2027 ul. Wrzosowa 15   
2028 ul. Wrzosowa 17   
2029 ul. Wrzosowa 18   
2030 ul. Wrzosowa 19   
2031 ul. Wrzosowa 21   
2032 ul. Wrzosowa 22   
2033 ul. Wrzosowa 23   
2034 ul. Wrzosowa 24   
2035 ul. Wrzosowa 26   
2036 ul. Wrzosowa 27   
2037 ul. Wrzosowa 28 A 
2038 ul. Wrzosowa 28 B 
2039 ul. Wrzosowa 29 A 
2040 ul. Wrzosowa 29   
2041 ul. Wrzosowa 30   
2042 ul. Wrzosowa 32   
2043 ul. Wrzosowa 34 A 
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2044 ul. Wrzosowa 34 B 
2045 ul. Wrzosowa 34 C 
2046 ul. Wrzosowa 34   
2047 ul. Wrzosowa 36   
2048 ul. Wrzosowa 38   
2049 ul. Wrzosowa 40   
2050 ul. Wrzosowa 42   
2051 ul. Wypoczynkowa 1   
2052 ul. Wypoczynkowa 2 A 
2053 ul. Wypoczynkowa 2   
2054 ul. Wypoczynkowa 3   
2055 ul. Wypoczynkowa 4   
2056 ul. Wypoczynkowa 6   
2057 ul. Wypoczynkowa 7   
2058 ul. Wypoczynkowa 8   
2059 ul. Wypoczynkowa 9 A 
2060 ul. Wypoczynkowa 9 B 
2061 ul. Wypoczynkowa 9   
2062 oś. Za Hańderką 1   
2063 oś. Za Hańderką 2   
2064 oś. Za Hańderką 4   
2065 oś. Za Hańderką 5   
2066 oś. Za Hańderką 6   
2067 oś. Za Hańderką 7   
2068 oś. Za Hańderką 9   
2069 oś. Za Hańderką 12   
2070 oś. Za Hańderką 13   
2071 oś. Za Hańderką 7 A 
2072 oś. Zapalenica 2   
2073 oś. Zapalenica 3   
2074 oś. Zapalenica 4   
2075 oś. Zapalenica 5 A 
2076 oś. Zapalenica 5   
2077 oś. Zapalenica 6   
2078 oś. Zapalenica 7   
2079 oś. Zapalenica 8   
2080 oś. Zapalenica 9   
2081 oś. Zapalenica 10 A 
2082 oś. Zapalenica 10   
2083 oś. Zapalenica 11 A 
2084 oś. Zapalenica 11   
2085 oś. Zapalenica 12   
2086 oś. Zapalenica 13   
2087 oś. Zapalenica 14   
2088 ul. Zawodzie 1 A 
2089 ul. Zawodzie 1   
2090 ul. Zawodzie 2   
2091 ul. Zawodzie 5   
2092 ul. Zawodzie 7   
2093 ul. Zawodzie 9   
2094 ul. Zawodzie 13 A 
2095 ul. Zawodzie 13   
2096 ul. Zdrowia 1   
2097 ul. Zdrowia 4   
2098 ul. Zdrowia 5 A 
2099 ul. Zdrowia 5 B 
2100 ul. Zdrowia 5   
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2101 ul. Zdrowia 6   
2102 ul. Zdrowia 8   
2103 ul. Zdrowia 10   
2104 ul. Zielona 1   
2105 ul. Zielona 3   
2106 ul. Zielona 4   
2107 ul. Zielona 5   
2108 ul. Zielona 8 A 
2109 ul. Zielona 8   
2110 ul. Zielona 10   
2111 ul. Zielona 11   
2112 ul. Zielona 12 B 
2113 ul. Zielona 12   
2114 ul. Zielona 13   
2115 ul. Zielona 14   
2116 ul. Zielona 16   
2117 ul. Zielona 18   
2118 ul. Zielona 20   
2119 ul. Zielona 22   
2120 ul. Zielona 24   
2121 ul. Zwalisko 1   
2122 ul. Zwalisko 3 A 
2123 ul. Zwalisko 4   
2124 ul. Zwalisko 6   
2125 ul. Zwalisko 8   
2126 ul. Zwalisko 11 A 
2127 ul. Zwalisko 11 B 
2128 ul. Zwalisko 11   
2129 ul. Zwalisko 13   
2130 ul. Zwalisko 15   
2131 ul. Zwalisko 17   
2132 ul. Zwalisko 18 A 
2133 ul. Zwalisko 18   
2134 ul. Zwalisko 19   
2135 ul. Zwalisko 20   
2136 ul. Zwalisko 21   
2137 ul. Zwalisko 22   
2138 ul. Zwalisko 23   
2139 ul. Zwalisko 25   
2140 ul. Zwalisko 27   
2141 ul. Zwalisko 29   
2142 ul. Zwalisko 31   
2143 ul. Zwalisko 43   
2144 ul. Zwalisko 45 A 
2145 ul. Zwalisko 45   
2146 ul. Zwalisko 49   
2147 ul. Zwalisko 49 A 
2148 ul. Zwalisko 51   
2149 ul. Zwalisko 52   
2150 ul. Zwalisko 53   
2151 ul. Zwalisko 54   
2152 ul. Zwalisko 55   
2153 ul. Zwalisko 56   
2154 ul. Zwalisko 57   
2155 ul. Zwalisko 59   
2156 ul. Zwalisko 60   
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Wykaz aptek na terenie gminy Szczyrk 
 

 
Lp. 

 

 
Nazwa 

 
Adres 

 
1. 

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne 
„Cefarm-Kraków” S.A. 

ul. Albatrosów, 30-716 Kraków 
Apteka Dbam o Zdrowie 

 
ul. Beskidzka 69 

 
2. 

 
Apteka „Pod Stara Pocztą” 

 

 
ul. Beskidzka 16 

 
 

3. 
 

Apteka „Pod Skrzycznem” 
Sp. j. E. Wyszomirska, U. Oleśków 

 

 
ul. Myśliwska 11 
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Załącznik nr 10 do SIWZ 

 
Wykaz punktów zbiórki odpadów komunalnych  w sezonie zimowym 

 
Lp. Miejsca z  utrudniony lub  

uniemożliwiony dojazdem 
Miejsca składowania 

  

1. Osiedle Skalite Punkt zbiórki przy ul. Skalistej dla posesji usytuowanych po wyżej budynku 
oznaczonego Pasterska nr 14 będzie znajdował się przy drodze w pobliżu posesji 

ul.  Skalista 14   

2. Turystyczna Punkt zbiórki dla budynków usytuowanych powyżej budynku przy                                 
ul. Turystycznej 42 będzie znajdował się przy drodze  w rejonie parkingu Hotelu 

Orle Gniazdo 

3. Leśna + Osiedle Zapalenica Punkt zbiórki dla posesji usytuowanych powyżej ul. Zapalenica 10A będzie 
znajdował się przy drodze w rejonie posesji  ul. Zapalenica  10A  

4. Jagodowa – numery nieparzyste Punkt zbiórki będzie znajdował się w pobliżu przepustu drogowego  w rejonie 
dz.3315/3  

5. Stroma  Punkt zbiórki dla posesji usytuowanych powyżej ul. Stromej 18 będzie znajdował 
się przy drodze w rejonie posesji ul. Stroma nr 16 i 18 

6. Saneczkowa Punkt zbiórki przy mostku na wjeździe  w  ulicę Saneczkową, rejon dz. 8115/3 

7. Poziomkowa Punkt zbiórki przy ulicy w rejonie posesji ul. Poziomkowa 26, punkt zbiórki dla 
posesji usytuowanych powyżej wskazanego punktu 

8. Grzybowa Punkt zbiórki na wjeździe  w ul. Grzybową  (przy przepuście) w rejonie dz. 3212/17  

9. Jeżynowa- od numeru 8 – Wielki Kęs Punkt zbiórki przy ulicy w rejonie posesji ul. Poziomkowa 26. 

10. Pasterska Punkt zbiórki przy ulicy w rejonie posesji ul. Pasterska 5, punkt zbiórki dla posesji 
usytuowanych powyżej wskazanego punktu. 

11. Osiedle Beskid Punkt zbiórki w rejonie dz. 8115/3 most przy ulicy Saneczkowej 

12. Cicha  Punkt zbiórki dla posesji usytuowanych powyżej ul. Cicha 12 oraz posesji  o 
numerach Uzdrowiskowa  28A, 30A, 30, 28 będzie znajdował się przy drodze w 

rejonie posesji ul. Cicha 12  

13. Słowików Punkt zbiórki dla posesji usytuowanych przy ul. Słowików, będzie znajdował się 
przy drodze  w rejonie  dz. 4558/6 

14. Osiedle Kazimierula Punkt zbiórki dla posesji usytuowanych na Os. Kazimierula, będzie znajdował się 
na skrzyżowaniu z ulicą Letniskową, w rejonie dz. 4549/3 

15. Narciarska  Punkt zbiórki dla posesji usytuowanych powyżej ul. Narciarskiej 44,  tj. nr 35, 52, 
56, 54, 54A itd. będzie znajdował się przy drodze w rejonie działki 6636/1  

16. Zwalisko Punkt zbiórki dla posesji usytuowanych powyżej ul. Zwalisko 45A tj. nr 49,49A, 51, 
53, 57 itd., będzie znajdował  się przy drodze w rejonie posesji ul. Zwalisko 45A 

17. Osiedle Czyrna Punkt zbiórki dla Osiedla Czyrna, będzie znajdował  się  przy drodze dojazdowej w 
rejonie działki nr 7512 (przy garażach)  

18. Grabowa- od numeru 14  Punkt zbiórki będzie znajdował się przy parking na Białym Krzyżu w rejonie  
obiektu budowlanego ul. Wiślańska 78A (dz.7395/3) 
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19. Osiedle Migdalskie Punkt zbiórki dla Osiedla, będzie znajdował  się przy drodze dojazdowej                
do posesji  przy  ul. Widokowa 22,  w rejonie działki nr 6048/1  

20. Skrzyczeńska, 
Osiedle  Młaki 

Punkt zbiórki, będzie znajdował  się przy drodze w rejonie posesji                                    
ul Skrzyczeńska 5A  

21. Osiedle Kotarz Punkt zbiórki, będzie znajdował  się na parkingu przy                                      
budynku ul. Salmopolska 117 (dz. 7260/8) 

22. Osiedle Pośrednie 1. Punkt zbiórki przy ulicy Wiślańskiej (na wjeździe na osiedle rejon dz.8176/8) 
    2. Punkt zbiórki przy ulicy Wiślańskiej,  w rejonie dz. 8175/1. 

23. Osiedle za Hańderką  Punkt zbiórki przy mostku na wjeździe na osiedle, w rejonie dz.7229/2 

24. Osiedle Malinów Punkt zbiórki przy ulicy Malinowej, w rejonie dz.  7449  

25. Osiedle Podmagura  1. Punkt zbiórki przy drodze Os. Podmagura, w rejonie dz. 2894 , punkt zbiórki dla 
posesji usytuowanych powyżej wskazanego punktu.  
2. Punkt zbiórki przy drodze Os. Podmagura, w rejonie posesji Os. Podmagura 4A, 
punkt zbiórki dla posesji nr 4 -7, 11-17. 
3.Punkt zbiórki przy drodze Os. Podmagura, w rejonie dz. 2942, punkt zbiórki dla 
posesji usytuowanych powyżej wskazanego punktu (przysiółek Kolorzowe).  

26.  Osiedle Więzikówka Punkt zbiórki dla Os. Więzikówka przy drodze na Os. Podmagura,                                           
w rejonie posesji usytuowanej na dz. 2879/1 

 
W celu ułatwienia lokalizacji poszczególnych punktów zbiórki odpadów, należy wejść na 
stronę  Powiatu Bielskiego – System informacji o terenie Powiatu Bielskiego, link: 
http://geoportal.powiat.bielsko.pl/pls/apex/f?p=MAPA:110:6484045644945932 
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Załącznik nr 11 do SIWZ 

Wykaz punktów zbiórki odpadów komunalnych – poza sezonem zimowym   
Lp. Miejsce utrudniony lub  

uniemożliwiony dojazd 
Miejsca składowania 

1 Woźna 12 Punkt zbiórki odpadów będzie znajdował  się przy drodze dojazdowej                           
w rejonie posesji przy ul. Woźnej 8 

2 Leśna 24, 28 Punkt zbiórki odpadów  będzie znajdował  się w rejonie  posesji Os. Zapalenica 2, 
przy drodze dojazdowej do posesji nr 24 i 28  (dz. 4487/1)  

3 Osiedle Zapalenica  9 Punkt zbiórki odpadów będzie znajdował  się przy kładce pieszo-jezdnej                     
w rejonie dz. 4503/2  

4 Pasterska  Punkt zbiórki odpadów będzie znajdował  się przy drodze                         
w   rejonie posesji ul. Pasterska 7A  (dz.3319) 

5 Poziomkowa 31 Punkt zbiórki będzie znajdował  się przy ulicy w rejonie posesji ul. Poziomkowa 26, 
punkt zbiórki dla posesji usytuowanych powyżej wskazanego punktu. 

6 Bukowa 9 Punkt zbiórki będzie znajdował  się przy ulicy w rejonie posesji                                         
przy ulicy Bukowej 10 

7 Cicha 15, 15A Punkt zbiórki będzie znajdował  się przy drodze dojazdowej                                         
w rejonie posesji Cicha 19A  

8 Cicha 16, 27, 33 Punkt zbiórki będzie znajdował  się przy drodze dojazdowej  w rejonie dz. 4711  

9 Os. Kazimierula, 
 Osiedle Zapalenica 7,8 

Punkt zbiórki będzie znajdował  się przy ulicy Uzdrowiskowej, w rejonie                     
posesji ul. Uzdrowiskowa 95 (skrzyżowania z ul. Letniskową)   

10 Uzdrowiskowa 30, 30a, 28 Punkt zbiórki będzie znajdował  się przy drodze dojazdowej                                          
w rejonie posesji ul. Cicha 12 

11 Uzdrowiskowa 26, 28a Punkt zbiórki będzie znajdował  się przy moście na skrzyżowaniu                              
ul. Uzdrowiskowej z ul. Cichą, w rejonie działki 4242/3 

12 Zwalisko 57 Punkt zbiórki będzie znajdował  się dla posesji przy drodze dojazdowej,                
w rejonie posesji ul. Zwalisko 53    

13 Osiedle Hondraski - całe Punkt zbiórki będzie znajdował  się przy ul. Myśliwskiej, w rejonie                         
posesji Myśliwska 43 

14 Skrzyczeńska 7, 7a, 7b, 9, 10 Punkt zbiórki będzie znajdował  się przy drodze, w rejonie posesji                                
ul Skrzyczeńska 5A 

15 Osiedle Malinów 4 Punkt zbiórki będzie znajdował  się przy drodze, w rejonie posesji                            
Os. Malinów 2 

16 Salmopolska 38, 40 Punkt zbiórki będzie znajdował  się  przy ulicy Salmopolskiej (tj. przy zjeździe                  
z drogi dojazdowej na  ul. Salmopolską ). 

17 Osiedle Młaki - całe Punkt zbiórki przy drodze w rejonie posesji ul Skrzyczeńska 5A 

W celu ułatwienia lokalizacji poszczególnych punktów zbiórki odpadów, należy wejść na 
stronę  Powiatu Bielskiego – System informacji o terenie Powiatu Bielskiego, link: 
http://geoportal.powiat.bielsko.pl/pls/apex/f?p=MAPA:110:6484045644945932 


