
1 

      SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: 

 

 

 
Odbiór i transport odpadów komunalnych                    

z terenu Gminy Czarnocin                                                                                   

od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam 

………………………………….…… 

(podpis kierownika Zamawiającego) 

 

 

 
Czarnocin, 23.11.2018 r. 



2 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679     

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                      

z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czarnocin, Czarnocin 100,                      

28-506 Czarnocin; tel. (41) 35 12 028, e-mail: ug@czarnocin.com.pl 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarnocin jest Pani Katarzyna 

Jakubiec, kontakt: e-mail: inspektor@cbi24.pl 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986, z późn. zm.), 

dalej „ustawa Pzp”; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym                

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

8) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6                                

ust. 1 lit. c RODO. 
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Znak sprawy OR.271.4.SG.2018 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Nazwa Zamawiającego:  Gmina Czarnocin 

REGON:     291010033 

NIP:     6050023070 

Miejscowość   Czarnocin 

Adres:    Czarnocin 100, 28- 506 Czarnocin 

Strona internetowa:  www.czarnocin.com.pl 

Godziny urzędowania:  700 – 1500 

Tel./fax:   (41) 35-12-028/ (41) 35-12-029 

 

  

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 

Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 39-46 ustawy Pzp. 

2. Szacunkowa wartość zamówienia na usługi jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj.  poniżej 144 tyś. euro. 

3. Podstawa prawna opracowania niniejszej SIWZ: 

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r.,                    

poz. 1986, z późn. zm.), 

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 2477). 

4) ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U.                                

z 2018r., poz. 419 z późn. zm.). 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

kod CPV: 

90511000-2 (Usługi wywozu odpadów),  

90500000-2 (Usługi związane z odpadami),  

90512000-9 (Usługi transportu odpadów),  

90513100-7 (Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych),  

90533000-2 (Usługi gospodarki odpadami) 

Zakres przedmiotu zamówienia:  

1. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnocin                                            

od 1 stycznia  2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.  

2. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Czarnocin z miejscowości: 

Będziaki, Bieglów, Charzowice, Cieszkowy, Ciuślice, Czarnocin, Dębiany, Kolosy, Koryto, 

Krzyż, Malżyce, Mękarzowice, Michałowice, Mikołajów, Miławczyce, Opatkowiczki, 

Soboszów, Sokolina, Stradów, Stropieszyn, Swoszowice, Turnawiec, Zagajów, Zagaje 

Stradowskie; 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7281
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7281
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7281
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3. Odbiór odpadów będzie następować w dni robocze w godzinach: 7:00 – 19:00. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia każdej zamieszkałej i niezamieszkałej 

nieruchomości w worki na poszczególne frakcje. Ponadto Wykonawca odbierze                                  

z nieruchomości zamieszkałych wystawione w workach z załączoną kartką opisującą 

zawartość, odpady komunalne zbierane w sposób selektywny w każdej ilości. Dopuszcza                 

się świadczenie przez Wykonawcę odpłatnej usługi dodatkowego przyjmowania odpadów 

powyżej zdeklarowanej normy, za które Wykonawca wystawi wytwórcy odpadów 

ewidencjonowany dokument potwierdzający odbiór z określeniem między innymi ilości                   

i rodzaju odpadów. Odpady przyjęte w ramach tej usługi nie będą podlegać rozliczeniu 

finansowemu w ramach niniejszego zamówienia 

5. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i transportu bezpośrednio z nieruchomości całej 

masy odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych                 

i niezamieszkałych, zarówno zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów 

gromadzonych w sposób selektywny; 

6. Wykonawcy nie wolno w trakcie odbioru i transportu dopuścić do zmieszania odpadów 

gromadzonych selektywnie z niesegregowanymi odpadami komunalnymi, pod rygorem 

wypowiedzenia umowy na świadczenie usługi ze skutkiem natychmiastowym. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru i transportu każdej ilości odpadów komunalnych 

gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach typu DZWON- igloo o poj. 1500 l.                 

w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych                      

w miejscowościach Czarnocin – Szkoła Podstawowa, Cieszkowy – Szkoła Podstawowa                      

i Sokolina – Szkoła Podstawowa; za pomocą urządzenia typu HDS. 

8. Przewidywana liczba nieruchomości zamieszkałych, z których będą odbierane odpady 

komunalne wynosi od 990 do 1100 (może ulec zmianie), w tym nieruchomości zamieszkane 

na stałe i okresowo (sezonowo); 

9. Przewidywana liczba nieruchomości niezamieszkałych, z których będą odbierane odpady 

komunalne wynosi od 30 do 60 (może ulec zmianie); 

10. Maksymalna liczba pojemników o pojemności 120 l przeznaczonych do gromadzenia 

odpadów komunalnych  zmieszanych  lub pozostałości po segregacji, które odbierane będą w 

ciągu miesiąca kalendarzowego z nieruchomości niezamieszkałych wynosi 35 sztuk                    

(może ulec zmianie); 

11. Maksymalna liczba pojemników o pojemności 240 l przeznaczonych do gromadzenia 

odpadów komunalnych zmieszanych lub pozostałości po segregacji, które odbierane będą                    

w ciągu miesiąca kalendarzowego wynosi 10 sztuk (może ulec zmianie); 

12. Maksymalna liczba pojemników o pojemności 1100 l przeznaczonych do gromadzenia 

odpadów komunalnych zmieszanych lub pozostałości po segregacji  które odbierane będą                  

w ciągu miesiąca kalendarzowego wynosi 5 sztuk (może ulec zmianie); 

13. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych lub 

pozostałości po segregacji (w tym popiołu) gromadzonych przez mieszkańców nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemnikach 120 l, 240 l lub 1100 l oraz odpadów 

komunalnych gromadzonych przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych                               

i niezamieszkałych w sposób selektywny w workach z folii o pojemności 120 l; popiół                      

w workach o pojemności 60l; 

14. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować w miesiącach maj i październik 2019 roku 

oraz maj i październik 2020 roku odbiór powstających w gospodarstwach domowych 

odpadów obejmujących: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte 

opony; 

15. Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy wykaz adresów 

nieruchomości, które należy wyposażyć w worki oraz wykaz nieruchomości 
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niezamieszkałych, które należy wyposażyć w worki. Wykonawca zobowiązany jest oznaczyć 

worki informacją o rodzaju gromadzonych  odpadów oraz nazwą, adresem i numerem 

telefonu  Wykonawcy. 

16. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć worki na: papier, metal, szkło kolorowe, szkło 

bezbarwne - (szkło kolorowe i bezbarwne może być zbierane łącznie w jednym worku –                  

wg uznania Wykonawcy, wówczas Wykonawca dostarcza właścicielowi nieruchomości 2 szt. 

worków na zbierane łącznie odpady ze szkła kolorowego i bezbarwnego;), tworzywa sztuczne 

i opakowania wielomateriałowe, gromadzonych w sposób selektywny, w ilości po 3 szt.                     

na następujące frakcje: 

a) papier, 

b) szkło kolorowe, 

c) szkło bezbarwne, 

d) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 

17. Wykonawca zobowiązany jest  do odbioru każdej ilości odpadów komunalnych 

zebranych w sposób selektywny w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

zgromadzonych zarówno w pojemnikach jak również w workach foliowych. 

18. Szkło kolorowe i bezbarwne może być również zbierane łącznie w jednym pojemniku 

(worku) – według uznania Wykonawcy; 

19. Zasady odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnocin będą realizowane 

zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę harmonogramem, w następujący sposób: 

a) zgromadzone w pojemnikach odpady komunalne zmieszane i pozostałości po segregacji 

odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych: 

- raz w miesiącu 

b) zgromadzone w workach odpady zebrane w sposób selektywny: papier, metal, szkło 

kolorowe, szkło bezbarwne, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, odbierane 

będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w nielimitowanych 

ilościach: 

- raz w miesiącu. 

c) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny          

i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony z nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych odbierane będą w nielimitowanych ilościach w formie 

„wystawki” w miesiącach maj i październik 2019 roku oraz w miesiącach maj i październik 

2020 roku (wystawiają odpady przed posesję) 

d) odpady budowlane i rozbiórkowe – w szacunkowej łącznej maksymalnie 50 m³ w okresie 

realizacji przedmiotu zamówienia: 

- na zgłoszenie Zamawiającego w pojemnikach dostarczonych właścicielowi nieruchomości 

przez Wykonawcę. Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o zapotrzebowaniu                   

na pojemniki na odpady budowlane i rozbiórkowe na dany miesiąc i wskaże miejsca                         

z których odpady te będą odbierane. Wykonawca jest zobowiązany odebrać odpady                         

w terminie do 1 miesiąca od zgłoszenia przez Zamawiającego. 

e) odpady zebrane selektywnie w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

zlokalizowanych w miejscowościach Czarnocin, Cieszkowy i Sokolina odbierane będą                  

w nielimitowanych ilościach: 

- raz w miesiącu. 

20. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu 

nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku 

stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie 

segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane i zgłasza ten fakt 

Zamawiającemu. Nie należy uznać za brak segregacji przypadku pojawienia                                  

się pojedynczych odpadów, które powinny być selektywnie wyłączone z odpadów 
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zmieszanych np. 1 butelka, gazeta itp. Za spełnienie wymogów selektywnej zbiórki uznaje 

się sytuację, gdy w worku na określoną frakcję znajduje się nie mniej niż 95% objętości 

frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj worka oraz w przypadku odpadów 

pozostałych po segregacji  nie więcej niż 5 % odpadów wobec których istnieje obowiązek 

selektywnej zbiórki. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zaistnienia sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego                   

o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości.              

Do informacji Wykonawca  zobowiązany będzie dołączyć dokumentację – fotografia 

nieruchomości i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. 

Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości i w jakim dniu 

doszło do ustalenia w/w zdarzenia; 

21. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu projekt 

harmonogramu wywozu odpadów w okresie realizacji przedmiotu zamówienia nie później        

niż  do dnia 20 grudnia 2018 roku. 

Wszelkie zmiany harmonogramu wymagają formy pisemnej, za wyjątkiem zmian 

jednorazowych wynikających z nadzwyczajnych sytuacji np. powódź, gwałtowne opady 

śniegu, nieprzejezdna droga, itp.  We wszystkich przypadkach  zmiana harmonogramu nastąpi 

po uzgodnieniu między stronami. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy; 

22. Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować wszystkie odebrane odpady; 

23. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania wszystkich odebranych zmieszanych 

(niesegregowanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi 

Regionu 5 zgodnie z aktualnym na dzień realizacji zamówienia Planem Gospodarki Odpadami 

dla Województwa Świętokrzyskiego. 

24. Odpady komunalne segregowane Wykonawca ma obowiązek przekazać do instalacji 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której 

mowa w art. 17 ustawy o odpadach. 

25. Wykonawca ma obowiązek przekazywania odebranych odpadów takich jak: zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, chemikalia, zużyte akumulatory, meble i odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe do instalacji odzysku   

i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa   

w ustawie o odpadach oraz ustawą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1466 z późn. zm.). 

26. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania czystości terenu przy pojemnikach                   

w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów, tzn. uprzątania odpadów, które wysypały                       

się w trakcie ładowania lub transportu oraz do odstawienia pojemników na miejsce. 

27. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego i właścicieli nieruchomości o niemożności 

wykonania usługi w terminie i podjętych działaniach naprawczych. 

28. Wykonawca zobowiązany jest do : 

a) posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarnocin, o którym mowa                    

w art. 9 b i 9 c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku                       

w gminach  (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1454); 

b) przestrzegania podczas trwania umowy przepisów prawnych, a w szczególności: 

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 992 z późn. zm.), 

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 

z 2018 poz. 1454) 

- uchwały Nr XXV/182/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012r.                          

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Czarnocin, 
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- Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego nr XXI/361/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wykonania Planu 

Gospodarki odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012 – 2018. 

29. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 

a) porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami 

wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi 

wywozu, 

b) naprawa lub ponoszenie, według wyboru Zamawiającego, kosztów naprawy szkód 

wyrządzonych podczas wykonywania usługi wywozu odpadów komunalnych w Gminie 

Czarnocin (uszkodzenia chodników, punktów do składowania odpadów, ogrodzeń, znaków 

drogowych itp.), 

c) odbiór i transport odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomości                   

jest stale znacznie utrudniony (wąska, w złym stanie technicznym droga dojazdowa                        

do nieruchomości) lub okresowo znacznie utrudniony dojazd z powodu prowadzonych 

remontów dróg, dojazdów itp.; w takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia 

z tytułu kosztów realizacji przedmiotu umowy, 

d) opracowanie pisemnych informacji dla mieszkańców Gminy Czarnocin w zakresie 

szczegółów segregacji odpadów i przekazywanie ich Zamawiającemu do rozpowszechniania, 

e) uczestnictwo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w naradach (posiedzeniach 

komisji Rady Gminy, innych naradach) prowadzonych przez Zamawiającego, na których 

omawiane będą zadania związane z realizacją przedmiotu umowy. Zaproszenia na narady 

będą przekazywane Wykonawcy z wyprzedzeniem nie mniej niż 7 dni przed tymi naradami, 

f) wykonywanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych 

przeszkód oraz ograniczający niedogodności dla społeczeństwa do niezbędnego minimum, 

g) ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody                    

na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu 

umowy; 

30. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy w zakresie używanych pojazdów do realizacji 

przedmiotu zamówienia: 

a) zapewnienie przez cały czas trwania umowy dla właściwej realizacji przedmiotu umowy 

dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe 

wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w tym samochodów umożliwiających dojazd                       

do nieruchomości z utrudnionym dojazdem (drogi wąskie, w złym stanie technicznym) 

b) użytkowanie pojazdów specjalistycznych dla tego typu usług; pojazdy te winny być                     

we właściwym stanie technicznym i oznakowane w sposób czytelny i widoczny, 

umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy 

i numeru telefonu przedsiębiorcy, 

c) odbieranie i transportowanie odpadów pojazdami bezpylnymi i kontenerowymi zgodnie               

z przepisami art. 61 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U.                

z 2018r. poz. 1990 z późn. zm.); transport odpadów wielkogabarytowych, odpadów 

umieszczonych w szczelnych workach plastikowych, może odbywać się pojazdami 

ciężarowymi, 

d) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę, a także przed 

wydzielaniem nieprzyjemnego zapachu, 

e) zachowanie właściwego stanu sanitarnego użytkowanych pojazdów (mycie, dezynfekcja 

sprzętu winno odbywać się w warunkach spełniających wymagania z zakresu ochrony 

środowiska i ochrony sanitarnej); pojazdy do odbierania odpadów komunalnych winny                    

być myte z zewnątrz i wewnątrz oraz odkażane nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

31. W zakresie posiadania i funkcjonowania bazy transportowej (zaplecza techniczno-

biurowego) do dodatkowych obowiązków Wykonawcy należy: 



8 

a) garażowanie samochodów przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy wyłącznie                  

na terenie bazy transportowej, 

b) umożliwienie wstępu na teren bazy transportowej przedstawicielom Zamawiającego                  

lub pracownikom państwowych instytucji upoważnionych do kontroli realizacji ustawy                       

o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

32. Dane pozwalające ocenić wartość oferty: 

Dane szczegółowe 

a) liczba wszystkich obsługiwanych nieruchomości zamieszkałych – od 990 do 1100 

(może ulec zmianie); 

b) liczba wszystkich obsługiwanych nieruchomości niezamieszkałych – od 30 do 60 

(może ulec zmianie); 

c) na terenie Gminy Czarnocin znajdują się nieruchomości o utrudnionym dojeździe: 

- drogi w złym stanie technicznym o nawierzchni tłuczniowej o szerokości do 2.5m                        

(na drogach tych nie ma możliwości zawrócenia specjalistycznym samochodem do transportu 

odpadów powyżej 3.5 tony) 

Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu 

zamówienia jako czynność pomocniczą przy przygotowywaniu oferty. 

Dane pomocnicze 

a) powierzchnia Gminy Czarnocin – 69,56 km² 

b) liczba mieszkańców, zameldowanych na terenie Gminy Czarnocin na dzień                      

31.10.2018r. – 3920. Przewiduje się, że w czasie realizacji umowy liczba ludności może ulec 

zmianie (zmniejszy/zwiększy się). 

c) roczna ilość odpadów komunalnych przyjętych z terenu Gminy Czarnocin na podstawie 

danych za ostatnie trzy lata oraz 6 miesięcy 2018 roku wynosi: 

 Rok 2015 – 497,75 Mg (netto) 

Opakowania z tworzyw sztucznych - 1,62 

Zmieszane odpady opakowaniowe - 7,92 

Opakowania ze szkła - 39,53 

Papier i tektura - 0,80 

Szkło - 1,90 

Tworzyw a sztuczne - 21,43 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 400,93 

Odpady wielkogabarytowe - 23,62 

 Rok 2016 – 359,85 Mg (netto) 

Papier i tektura – 0,00 

Szkło - 0,01 

Tworzyw a sztuczne - 0,11 

Opakowania z papieru i tektury - 3,32 

Opakowania z tworzyw sztucznych - 7,52 

Zmieszane odpady opakowaniowe - 33,28 

Opakowania ze szkła - 49,99 

Szkło - 2,28 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 230,52 

Odpady wielkogabarytowe - 32,94 

 Rok 2017 – 413,23 Mg (netto) 

Papier i tektura 0,10 

Szkło - 0,08 

Tworzyw a sztuczne - 0,06 

Zmieszane odpady opakowaniowe - 48,16 

Zużyte opony - 6,98 
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Szkło - 49,70 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 

01 35 - 1,50 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 266,44 

Odpady wielkogabarytowe - 35,50 

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach - 4,72 

 Rok 2018 (od stycznia do końca czerwca) – 212,84 Mg (netto) 

Zmieszane odpady opakowaniowe - 25,30 

Szkło - 25,98 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 144,68 

Odpady wielkogabarytowe - 7,94 

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach - 8,94 

d) łączna długość tras, które muszą pokonać pojazdy odbierające odpady w celu 

jednokrotnego dotarcia do wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu gminy wynosi                    

ok. 150 km. 

33. Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce realizacji przedmiotu zamówienia 

celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem 

przetargu w szczególności tras przejazdów (ustalenie odcinków tras przejazdów (ustalenie 

odcinków dróg z utrudnionym dojazdem) oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych 

informacji koniecznych i przydatnych do oceny usług. Wyklucza się możliwość roszczeń 

Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych 

do wykonania umowy. 

34. Koszty odwiedzenia miejsca realizacji usług poniesie Wykonawca. 

35. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji usług. 

36. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

 

IV. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca ma obowiązek odbioru i transportu zmieszanych odpadów komunalnych, 

segregowanych odpadów zebranych w workach i pojemnikach (szkło, papier, metale                         

i tworzywa sztuczne), odpadów ulegających biodegradacji, odpadów zielonych, popiołu oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, niezamieszkałych położonych na terenie gminy Czarnocin do miejsca 

zagospodarowania: ZGOK Sp. Z o.o. Rzędów 40, 28-142 Tuczępy 

2. Wykonawca będzie zobowiązany odbierać odpady również z nieruchomości 

zamieszkałych, niezamieszkałych oraz obiektów stanowiących własność Gminy Czarnocin, 

które powstaną w okresie trwania umowy. Zmiany nie będą powodowały zmiany wysokości 

wynagrodzenia.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z następującą częstotliwością: 

a) odpady zmieszane/pozostałości z sortowania –  1 raz w miesiącu 

b) odpady komunalne zebrane w sposób selektywny – 1 raz w miesiącu,  

c) odpady komunalne zebrane selektywnie w pojemnikach typu „dzwon” - w sposób 

nie dopuszczający do ich przepełnienia, jednakże nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, 

d) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 razy w roku 

(1 raz w miesiącu maj 2019r. i 2020r., 1 raz w miesiącu październik 2019r. i 2020r.) 

e) popiół – odbiór popiołu odbywać się będzie w systemie workowym – czarne worki                       

o pojemności nie mniejszej niż 60 l, worki zapewni Wykonawca. Terminy wywozu 

uwzględni Wykonawca w dostarczonym harmonogramie nie częściej niż raz w miesiącu – 
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podczas odbioru odpadów zmieszanych/pozostałości z sortowania. 

4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać 3 rodzaje oznakowanych (opisanych) worków                            

o pojemności 120 l na następujące rodzaje odpadów: 

a) papier i tektura (worki koloru niebieskiego oznaczone napisem „Papier”) 

b) szkło, opakowania ze szkła (worki koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło”) 

c) metale i tworzywa sztuczne (worki koloru żółtego oznaczone napisem „Metale i tworzywa 

sztuczne”) 

5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać worki koloru czarnego o pojemności 60 l                      

na popiół – 3 szt. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia mieszkańcom pierwszych worków                       

do segregowania odpadów razem z harmonogramem, o którym mowa poniżej, a następnie                 

do pozostawiania nowych w momencie odbioru wysegregowanych odpadów w ilości 

umożliwiającej zapewnienie właściwej segregacji. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie 

odpowiedniego stanu sanitarnego, a w szczególności do zapobiegania wysypywaniu się 

odpadów z pojemników i worków podczas ich odbioru. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości osłon śmietnikowych                             

i pojemników na odpady w promieniu 3m. Wykonawca zobowiązany jest także do odbioru 

odpadów zgromadzonych poza pojemnikiem. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu odbioru odpadów 

uwzględniając wszystkie rodzaje odpadów będące przedmiotem zamówienia. 

10.  Harmonogram lub odrębna ulotka powinna zawierać czynny numer telefonu pod który 

będą mogli dzwonić mieszkańcy z zagadnieniami dotyczącymi działania firmy w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnocin. 

11.  Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia właścicielom nieruchomości dzierżawy, 

zakupu lub innej formy dysponowania pojemnikami do zbierania odpadów komunalnych 

zmieszanych na podstawie odrębnych umów (bez udziału Zamawiającego), jeżeli zgłoszą taką 

potrzebę. 

12. Wykonawca jest zobowiązany na zgłoszenie Zamawiającego do przestawienia bądź 

dostawienia w terminie 48 godzin od chwili zgłoszenia we wskazane miejsce pojemników                 

do selektywnej zbiórki odpadów (typu „dzwon”), które zapewni Zamawiający.  

13.  Wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych 

ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz 

zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji zebranych odpadów komunalnych. 

Zamawiający dopuszcza odbieranie odpadów gromadzonych selektywnie w workach                      

w ramach jednej jednostki transportowe tj. papier, szkło oraz metale i opakowania 

wielomateriałowe. 

14.  Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej                                

lub elektronicznej w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w 

zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wykonawca odbierający odpady 

komunalne ma obowiązek przyjąć je jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie 

powiadomić o tym Zamawiającego. 

15. Jeżeli Wykonawca będzie posiadał informację o adresach nieruchomości, na których 

powstają odpady komunalne, a które nie są ujęte w bazie danych prowadzonej przez 

Zamawiającego jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie w formie 

pisemnej lub elektronicznej. 

16.  Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu monitoring bazujący                        

na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, 

przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów                         

oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów - umożliwiający 
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weryfikację tych danych w terminie do 30 dni od dnia wyboru oferty. 

17.  Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Czarnocin. 

18.  Wykonawca jest zobowiązany do spełniania wymagań określonych w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r., Nr 104, poz. 868). 

19.  Wykonawca jest zobowiązany do spełniania wymagań określonych 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 2013r., 

poz.122). 

20.  Wykonawca jest zobowiązany do spełniania wymagań określonych w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19). 

21.  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przedkładania Zamawiającemu 

miesięcznych raportów zawierających: wykaz nieruchomości, z których zostały odebrane 

odpady; informacje o ilościach odebranych odpadów zmieszanych oraz poszczególnych 

rodzajach odpadów zebranych w sposób selektywny. 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu miesięcznych raportów 

zawierających informacje o ilościach odpadów zebranych w punkcie PSZOK. 

Wykonawca jest zobowiązany również do przekazania Zamawiającemu raportów 

dotyczących ilości, rodzajów zebranych po przeprowadzeniu objazdowej zbiórki (odpady 

wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). 

Do raportów, o których mowa powyżej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć karty 

przekazania odpadów. 

22.  Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu półrocznych sprawozdań 

zawierających informacje o masie odpadów, liczby właścicieli nieruchomości zbierających 

odpady zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) do końca miesiąca po półroczu, którego dotyczą 

według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 lipca 2018r. 

 sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i  zebranych odpadach komunalnych,  

odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 1627 ). 

23. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r.,                  

poz. 1454) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze 

zm.), ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 799 ze zm.). 

24.  Zamawiający zaleca zapoznanie się z warunkami terenowymi związanymi z realizacją 

zamówienia. 

25.  Wykonawca powinien dostosować wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady 

do parametrów drogi tj. ich szerokości, podłoża oraz gęstość zabudowy. Pojazdy powinny być 

zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas 

ich magazynowania, przeładunku i załadunku. Pojazdy należy utrzymywać we właściwym 

stanie technicznym. Powinny być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością 

gwarantującą zapewnienie ich właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

26. Zamawiający zaleca wizytę miejsc realizacji zamówienia w celu oszacowania na własną 

odpowiedzialność kosztów i ryzyka świadczenia usług oraz uzyskania zweryfikowania 

wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy     

na wykonanie niniejszego zamówienia. 
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27. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę                     

lub podwykonawcę osób do wykonywania wskazanych poniżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

    a) kierowców pojazdów,  

    b) osób zajmujących się załadunkiem/rozładunkiem odpadów komunalnych. 

28.  W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę                        

lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

w/w czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                       

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania                       

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

29.  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym              

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności                   

w trakcie realizacji zamówienia: 

  oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy                   

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy                                  

lub podwykonawcy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę                                    

lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe                           

do zidentyfikowania;   

  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia                    

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę                                      

lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

30. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących w/w czynności - Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę                         

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.  

31.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez  

Wykonawcę lub podwykonawcę - Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

32.  W przypadku ujawnienia w trakcie kontroli niespełnienia wymagań dotyczących 

zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, Zamawiający naliczy kary umowne                                

w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy wykonania przedmiotu zamówienia, za każdy 

dzień niespełnienia przedmiotowego wymogu przez Wykonawcę. 

 

 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Okres wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku 

 

 

VI. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca,                     

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizowane usługi. 

Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa                  

w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

usługi. 

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

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany 

wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia usługi następuje                      

w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie,                    

o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

6. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

 

VII. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE I UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
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3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp. 

  

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące: 

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca: 

a) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum               

80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) lub dla walut obcych na kwotę w wysokości 

równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych 

ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie 

o niniejszym zamówieniu w BZP; 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Zamawiający dokonując oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej - uzna warunek za spełniony, jeżeli wszyscy 

Wykonawcy łącznie wykażą spełnienie w całości tego warunku. Zamawiający dopuszcza 

sumowanie (łączenie) zasobów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

W przypadku wykorzystania potencjału podmiotu trzeciego Zamawiający dokonując oceny 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej - uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca, który polega na sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, wykaże, że wszystkie podmioty wraz z 

Wykonawcą łącznie spełniają w całości ten warunek. Zamawiający dopuszcza sumowanie 

(łączenie) zasobów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

2) kompetencji lub uprawnień wykonawcy: 

Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca: 

a) posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta 

Gminy Czarnocin; 

3) zdolności technicznej lub zawodowej; 

Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca: 

a) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował pojazdami niezbędnymi do wykonywania 

przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej: 

- dwoma samochodami ciężarowymi typu śmieciarka z funkcją kompaktującą oraz 

- dwoma samochodami ciężarowymi z zabudową skrzyniową lub kontenerową oraz 

- jednym samochodem ciężarowym typu hakowiec. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Zamawiający dokonując oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 

zdolności technicznej lub zawodowej - uzna warunek za spełniony, jeżeli wszyscy 

Wykonawcy łącznie wykażą spełnienie w całości tego warunku. Zamawiający tym samym 

dopuszcza sumowanie (łączenie) zasobów dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. 

W przypadku wykorzystania potencjału podmiotu trzeciego Zamawiający dokonując oceny 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej                         

lub zawodowej - uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca, który polega                                

na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, wykaże, że wszystkie 

podmioty wraz z Wykonawcą łącznie spełniają w całości ten warunek. Zamawiający 

dopuszcza sumowanie (łączenie) zasobów dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. 
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2. Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych 

podmiotów 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej                                

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów              

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. 

4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych                    

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,                         

jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,                      

za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia                    

tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 1,                           

nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu                         

lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda,                            

aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 

mowa w pkt 1. 

 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 USTAWY PZP 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu                              

lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert,                                  

lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, 

art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018r. 

poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2018r. 

poz.1263 i 1669), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom                            

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
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komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano                            

za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami                    

lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne 

kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu    

o udzielenie zamówienia; 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 

lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,                    

o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 

takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,                  

co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r.                  

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.                 

z 2018r. poz.703 i 1277); 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne; 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy                 

z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018r. poz. 798, 

650, 1637 i 1669), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie                  

do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania                       

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

3. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1)  w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-c i pkt 3, gdy osoba, o której mowa                

w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a-c, jeżeli 

nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej              

z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2)  w przypadkach, o których mowa: 

a) w ust. 1 pkt 2 lit. d i pkt 3, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana                   

za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. d, 

b) w ust. 1 pkt 4 - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia                         

się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym 

wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja 

potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 
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3)  w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 9, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 

zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 

prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 2, 3 lub 5-9, może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 

szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 

oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które                    

są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym                

lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje                   

się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony                      

w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę                             

i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 

na podstawie ust. 4. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 8, przed wykluczeniem wykonawcy, 

zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział                            

w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 

1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 ustawy Pzp, albo od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,                        

o której mowa w ust. 1 pkt 12. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:  

1) wypełniony i podpisany Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1, 

2) oświadczenie w zakresie nie podlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełniania 

warunków udziału w postępowaniu  z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2, 

Uwagi: 

a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. 

b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje                  

o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. 
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c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten 

potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 

zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

3) wadium jeżeli zostało wniesione w innej formie niż pieniężnej, 

4) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy 

składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 

2.  Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji                        

z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór załącznik nr 3.                                                   

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania                     

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, następujących dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca 

nie może złożyć ww. dokumentu, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych 

dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp; 

2) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta 

Gminy Czarnocin; 

3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy 

w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania 

tymi zasobami; z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4; 

4) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów – dokumenty określające                  

w szczególności: 

a)  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 

c)  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych                                

lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Zamawiający dopuszcza złożenie zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 5. 

4. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 

1) Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 3 dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów,        

na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.  

2) Dokumenty, o których mowa w ust. 3 inne niż oświadczenia, składane są w oryginale                 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,      

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 
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4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej. 

5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, 

gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

7) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego 

przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem 

rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

5. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 

gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne):  

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,  

2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                            

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,                           

a pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji, podpisane przez prawnie upoważnionych 

przedstawicieli każdego z Wykonawców, winno być dołączone do oferty. Pełnomocnictwo 

powinno określać postępowanie do którego się odnosi oraz zakres umocowania a także 

wymieniać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem, 

4) Zamawiający dokonując oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 

zdolności technicznej lub zawodowej - uzna warunek za spełniony, jeżeli wszyscy 

Wykonawcy łącznie wykażą spełnienie w całości tego warunku. Zamawiający tym samym 

dopuszcza sumowanie (łączenie) zasobów dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. 

5) Oświadczenie - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wybrana 

Zamawiający zażąda, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy 

czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

6. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych: 

1) wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem 

informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę, 

2) nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później                                

niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,                  

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, 

3) dokumenty niejawne, zastrzeżone w ofercie Wykonawca wydziela lub oznacza 

w widoczny, czytelny i jasny sposób, 

4) po dokonaniu czynności otwarcia ofert Komisja Przetargowa dokona analizy ofert, które 

w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek, 

5) zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez tajemnicę 

przedsiębiorstwa rozumie się „nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 



20 

wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności”. 

 

 

XI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW MAJĄCYCH SIEDZIBĘ 

LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej  

1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,                 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; 

2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                             

lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności                    

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

c) dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument,                     

o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem tego terminu. 

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w punkcie 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,                          

lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego                                

lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 

lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu                    

do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), składa dokument, 

o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 tegoż rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. 

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć,        

nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie 

tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym                  

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju                              
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z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający                      

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) zdanie 

pierwsze stosuje się. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu. 

 

XII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

 

 

XIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART.134 UST. 6 PKT.3 USTAWY PZP, 

JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TYCH ZAMÓWIEŃ 
1. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, 

o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 

 

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 

MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY 

WARIANTOWE 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, przewidujących 

odmienny niż opisany w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia. 

 

  

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca z zastrzeżeniem 

art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, której 

integralną część stanowią załączniki. 

2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi 

w SIWZ. 

3. Oferta z oświadczeniami – pod rygorem nieważności powinna być czytelna, napisana w 

języku polskim na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez 

osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz, zgodnie z formą 

reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie 

właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy. Oferta może mieć także postać wydruku 

komputerowego. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone 

na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście 

przetłumaczonym. 

4. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty, były spięte (zszyte) w sposób 

zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości. Każda zapisana strona (kartka) oferty 

była opatrzona kolejnym numerem oraz podpisana lub parafowana przez osobę uprawnioną 

do podpisania oferty. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający 

identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby składającej parafkę). Zaleca się, 

aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście były parafowane własnoręcznie przez osobę 

podpisującą ofertę. Czyste strony nie muszą być podpisywane. 
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5. Wszelkie oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną                   

do reprezentowania firmy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela. Dokumenty                        

w formie kserokopii powinny być poświadczone na każdej zapisanej stronie „za zgodność                  

z oryginałem” i opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby uprawnionej                                   

lub upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku przedstawienia kopii 

nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości zamawiający zażąda 

przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.  

6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone 

pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące 

osobę prawną lub fizyczną.  

7. Ofertę z załącznikami należy złożyć na drukach opracowanych przez Zamawiającego 

poprzez ich wypełnienie na maszynie, komputerze lub ręcznie i dołączyć wymagane w SIWZ 

dokumenty. Dopuszcza się przepisanie formularzy przez Wykonawcę, jednak układ graficzny 

oraz opisy poszczególnych wierszy i kolumn muszą pozostać bez zmian. Ofertę należy złożyć 

w dwóch kopertach wewnętrznej i zewnętrznej. Koperta zewnętrzna powinna być opatrzona  

napisem:   

 

”Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnocin                           

od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku” 

 

 

Kopertę wewnętrzną należy oznaczyć nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniami                         

jak na  kopercie zewnętrznej. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi 

Wykonawca. 

8. Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do załączenia do oferty 

umowy Spółki Cywilnej oraz pełnomocnictwa do podpisania oferty w przypadku                           

nie podpisania jej przez wszystkich wspólników spółki. 

9. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Upoważnienie 

musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych 

przedstawicieli wszystkich wykonawców. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia 

dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą występującym jako reprezentant pozostałych. 

10. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe 

dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. Wypełniając formularz oferty,                           

jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np.: „nazwa i adres 

wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. 

11. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność                                    

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

 

 

XVI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, OSOBY 

UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

- Sylwia Giereś, tel. (41) 35 12 028, pokój nr 4  

- Agata Wróbel, tel. (41) 35 12 028, pokój nr 23 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłoczne, jednak nie później niż: 

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 
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2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym                          

oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia                     

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 ustawy Pzp –                      

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później                  

niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.   

Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania faxem                       

bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której 

umieszczona jest SIWZ - www.bip.czarnocin.com.pl. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,                   

o którym mowa w pkt 2. 

5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób 

modyfikacja stanie się częścią SIWZ i zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Czarnocin www.bip.czarnocin.com.pl. W przypadku modyfikacji SIWZ Zamawiający 

przedłuży termin składania ofert, jeżeli niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie                 

w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu 

zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Czarnocin www.bip.czarnocin.com.pl. 

7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 

przekazują pisemnie. 

8. Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazane faksem lub drogą    

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza                                      

fakt ich otrzymania. 

9. Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazane faksem lub drogą    

elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed    

upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIESIENIA WADIUM 

1. Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium                           

w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

2. Wadium obejmować będzie okres związania ofertą.  

3. Termin wniesienia wadium upływa w terminie składania ofert. Oznacza to, że wadium                  

w formie pieniężnej powinno znaleźć się na koncie Zamawiającego lub w innej formie                     

w kasie Zamawiającego. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przekazać przelewem na konto zamawiającego                   

w Banku Spółdzielczym w  Busku Zdroju, Nr konta: 07 8480 0004 2003 0006 3627 0002  

z podaniem tytułu: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: OR.271.4.SG.2018”. 
Kopię przelewu załączyć do oferty 

5. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie przez 

zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 

6. Dokument wadialny musi wskazywać na okoliczności utraty wadium określone                             

w art. 46 ust. 5 pkt. 1-3 oraz ust. 4a ustawy Pzp. 

7. Wadium może być wnoszone w: 

http://www.bip.czarnocin.com.pl/
http://www.bip.czarnocin.com.pl/


24 

-  pieniądzu, 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

- gwarancjach bankowych, 

- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy                  

z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz zamawiającego                     

w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 pkt. 1-3 ustawy PZP. 

9. Zamawiający dokona zwrotu wadium, gdy zaistnieje jedna z okoliczności wymienionych            

w art. 46 ustawy. 

10. Wadium wniesione przez wykonawców składających ofertę wspólną musi wyraźnie 

wskazywać na wszystkich członków konsorcjum. 

XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna                       

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XIX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 04.12.2018r.                      

do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnocinie, pokój nr. 21. 

1) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie ze wskazanym miejscem ponosi wykonawca. 

2) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu 

przewidzianego na wniesienie odwołania.  

3) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie to musi być złożone według takich 

samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) 

oznaczonych dodatkowo dopiskiem „Zmiana”.  

4) Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie 

zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „Wycofane”. Koperty oznakowane                   

w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności 

postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą 

odczytywane.  

5) Koperty oznakowane dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 

zmian, zostaną one dołączone do oferty. 

 

 

XX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego – 

sala konferencyjna 

2) Otwarcie ofert jest jawne. 

3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

4) Podczas otwierania kopert z ofertami zamawiający poda nazwy wykonawców, ich adresy, 

ceny ofertowe oraz inne kryteria przewidziane w SIWZ. 

5) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje z  otwarcia ofert. 
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6) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół                                

wraz z załącznikami jest jawny za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji                                

w odniesieniu, do których wykonawca składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien 

złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona                         

na życzenie każdego uczestnika postępowania. 

7) Ujawnienie protokółu i ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

a) Wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do zamawiającego o umożliwienie 

sporządzenia kserokopii, odpisów lub przesłania kopii protokołu, 

b) Wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do zamawiającego o udostępnienie 

wskazanej  oferty, 

c) po rozpatrzeniu wniosku zamawiający określi termin, miejsce i sposób udostępnienia ofert. 

 

 

XXI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.). Cena oferty 

musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost 

z opisu przedmiotu zamówienia jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można 

wykonać zamówienia. Cena oferty winna stanowić sumę iloczynów wartości poszczególnych 

składników zakresu zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, 

które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane                                  

jest od wykonawców szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 

Wykonawcy nie będzie przysługiwało podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego.                             

Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN i powinna zawierać podatek od towarów i 

usług VAT według obowiązujących przepisów na dzień złożenia oferty. 

 

XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM, A WYKONAWCĄ 

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy w walutach 

obcych. 

2. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym dokonywane będą w złotych polskich. 

 

 

XXIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT, A JEŻELI PRZYPISANIE  WAGI NIE JEST MOŻLIWE 

Z OBIEKTYWNYCH PRZYCZYN, ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE KRYTERIA 

OCENY OFERT W KOLEJNOŚCI OD NAJWAŻNIEJSZEGO DO NAJMNIEJ 

WAŻNEGO 

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie przedstawionych poniżej 

kryteriów. Oferty będą oceniane w skali 0-100 pkt.  

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:  

 cena oferty – 60%, 

 termin płatności faktury – 30%, 

 przeprowadzenie „akcji sprzątania świata” połączonej z prelekcją dotyczącą prawidłowej 

segregacji – 10 %. 

 

a) cena – punktacja w tym kryterium przyznawana będzie w następujący sposób: 
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KC = CN  /COB x 60 

Gdzie: 

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w danym kryterium 

CN – najniższa zaoferowana cena 

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej 

60 – wskaźnik stały 

W ramach tego kryterium można uzyskać maksymalnie 60 pkt. 
 

b) termin płatności faktury - punktacja w tym kryterium przyznawana będzie w następujący 

sposób:  

 termin płatności faktury wynoszący poniżej 14 dni – 0 pkt,  

 termin płatności faktury wynoszący 14 – 21 dni – 10 pkt. 

 termin płatności faktury wynoszący 22 – 28 dni – 20 pkt,  

 termin płatności faktury wynoszący 28 – 30 dni – 30 pkt,  

W ramach tego kryterium można uzyskać maksymalnie 30 pkt. 

 

c) przeprowadzenie 1 „akcji sprzątania świata” połączonej z 3 prelekcjami dotyczącymi 

prawidłowej segregacji - punktacja w tym kryterium przyznawana będzie w następujący 

sposób: 

 TAK – 10 pkt, 

 NIE – 0 pkt 

W ramach tego kryterium można uzyskać maksymalnie 10 pkt. 
 

Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

 

XXIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie określonym w art. 94 

ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający zawiadomi  wybranego wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy. 

 

 

XXV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

XXVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych                    

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

    1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;  

    2) określenia warunków udziału w postępowaniu;  

    3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
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    4) odrzucenia oferty odwołującego;  

    5) opisu przedmiotu zamówienia;  

    6) wyboru najkorzystniejszej oferty.  

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu.  

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu                          

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 

przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

6. Terminy wniesienia odwołania określa art. 182 ustawy Pzp. 

 

XXVII. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY RAMOWEJ 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XXVIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

 

XIX. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU 
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami drogą elektroniczną. 

 

 

XXXI. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA:  

1. Formularz oferty – zał. Nr.1   

2. Oświadczenie w zakresie nie podlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełniania 

warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr. 2 

3. Oświadczenie do przynależności do grupy kapitałowej – zał. Nr.3 

4. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych – zał. Nr.4 

5. Potencjał kadrowy – zał. Nr.5 

6. Doświadczenie zawodowe – zał. Nr.6 

7. Wzór umowy – zał. Nr.7 
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UWAGA: 

W celu złożenia oferty Wykonawca składa zał. Nr 1; 2; 7(parafowany) 

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie informacji z otwarcia ofert   

składa zał. Nr 3 

Po wezwaniu Wykonawcy składa zał. Nr. 4, 5, 6 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Czarnocin 

                                                                                                      Maria Kasperek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czarnocin, dnia 23.11.2018 r. 
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Pieczęć firmowa Wykonawcy 

                                   Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

Nr REGON firmy :...............................  

Nr fax ..................................................   

Adres e-mail: …………………………..  

Adres internetowy……………………..  

Telefon ………………………………… 

 

Gmina Czarnocin 

Czarnocin 100 

28-506 Czarnocin 

 

O F E R T A 
Firma 

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

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

( nazwa i adres oferenta ) 

składa ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu 

Gminy Czarnocin od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku”. 

1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto (z podatkiem VAT) 

…………………………. zł słownie: ......................................................................................…       

w tym VAT w wysokości ……....... % wynosi ………..…..…. zł, słownie: 

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

2. termin płatności faktury - ……………………………dni 

3. przeprowadzenie „akcji sprzątania świata” połączonej z prelekcją dotyczącą prawidłowej 

segregacji - TAK / NIE (właściwe zaznaczyć) 

 

 

 

 

Ponadto: 

1.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia                        

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia                       

do przygotowania oferty. 

2.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

3.Oświadczamy, że: 

a) cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, 

b) składam/y niniejszą ofertę we własnym imieniu/ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający                       

się o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić). 

4.Oświadczamy, że usługę stanowiącą przedmiot zamówienia, wykonamy do dnia 

…………………….……… 

5. Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy 

się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego 

3. Podwykonawcom zostaną zlecone następujące roboty: 
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………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

      ( miejscowość i data )                                                (podpisy osób uprawnionych do                       

                                                                                         składani  woli w imieniu oferenta) 

 

UWAGA! 
Wykonawcy składający ofertę wspólnie w miejscu „Pieczęć firmowa Wykonawcy” wpisują 

dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 
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Załącznik nr 2 

 

 

 

Zamawiający: 

Gmina Czarnocin 

Czarnocin 100 

28-506 Czarnocin 

 

 

Wykonawca: 

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnocin                                      

od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku” 

oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w      …………..…………………………………………………..…………………………… 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki 

udziału w postępowaniu). 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 

       ………………………………………… 

  (podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego                                                                               

w ………………………………………………………………...……….. (wskazać dokument                        

i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału                                  

w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

..…………………………………………………………………..……………………………., 

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………… 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3 

                                                                                                            

        

 

 

………………………….………...……. 

      ( pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień  

 

………………………………………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko osoby upoważnionej-stanowisko) 

 

działając w imieniu i na rzecz……………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa firmy) 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  

 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Oświadczam (-y), że: 

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 oświadczamy, że nie należymy/należymy do grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji                          

i konsumentów (Dz. U. z 2015r, poz. 184, 1618 i 1634) o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015r., 

poz.2164, zmiana Dz.U. z 2016r poz. 1020) ̽ w odniesieniu do pozostałych oferentów                       

w przedmiotowym postępowaniu. 

2. W przypadku przynależności do grupy dołączamy do oświadczenia listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej ̽. 

̽- niepotrzebne skreślić 

 

 

……….………......,dnia……………                                                                   

 

                                                                                         …………………………………… 

                                                                                         ( podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Załącznik nr 4 

 

 

 

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

     ( pieczęć firmowa oferenta ) 

 

 

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 

usług w celu realizacji zamówienia, 

 

Lp

. 

 

Rodzaj pojazdu Charakterystyka pojazdu Podstawa do 

dysponowania 

 

 

1. 

 

 

 

Marka …………………………………………… 

Typ pojazdu ……………………………………. 

Nr rejestr, ……………………………………….. 

Rok produkcji …………………………………… 

 

 

 

2. 

 

 

 

  

 

 

3. 

 

 

 

  

 

 

4. 

 

 

 

  

 

 

5. 

   

 

 

6. 

   

 

7. 

 

   

 

 

8. 

  

 

  

 

 

 

9. 

   

 

 

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

   ( miejscowość, data )                                                      (podpis osób uprawnionych do 

        składania woli w imieniu oferent)  
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   Załącznik nr 5 

 

 

 

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

     ( pieczęć firmowa oferenta ) 

 

Potencjał kadrowy 

 

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do 

wykonania zamówienia, także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji 

o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 

Lp  

 

Imię i nazwisko Posiadane kwalifikacje / 

uprawnienia 

Zakres powierzonych 

czynności 

Okres zatrudnienia 

na umowę o pracę 

  

 

   

 

 

    

  

 

   

     

  

 

   

 

 

    

  

 

   

     

     

     

     

 

 

 

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

        ( miejscowość, data )                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

                                                                     ( podpis osób uprawnionych do  

                                                                                     składania woli w imieniu oferent) 
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Załącznik nr 6  

 

 

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

 

     ( pieczęć firmowa oferenta ) 

 

 

Doświadczenie zawodowe 

 

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres  prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie  z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca 

wykonania  

 

Lp. Zamawiający Rodzaj usługi Data 

realizacji 

 

Miejsce 

wykonywanych 

usług 

Wartość 

brutto 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

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

   ( miejscowość , data )                                                         (podpis osób uprawnionych  

                                                                                        do składania woli w imieniu  oferenta) 
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Załącznik Nr 7 

 

wzór 

 

UMOWA NR UG …../2018 

 

Zawarta w dniu ………………r. w Urzędzie Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100,                          

28-506 Czarnocin  pomiędzy Gminą Czarnocin REGON 291010033 , NIP 6050023070, 

reprezentowaną przez: 

Panią Marię Kasperek - Wójt Gminy Czarnocin 

zwaną dalej Zamawiającym, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pana Zbigniewa Piś 

a 

…………………………………………. REGON :…………………,  NIP: ……………… 

reprezentowanym/ą  przez: 

1. …………………………….. 

2. …………………………….. 

zwanym/ą dalej Wykonawcą. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w dniu …………… roku  wyboru oferty 

Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r.,                       

poz. 1986 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:      

 

§1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania                           

pn: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnocin                                               

od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku” - zgodnie z wymogami określonymi przez 

Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie                                

z dnia …………………………..r. stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się następujący zakres rzeczowy: 

1) Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych                 

i niezamieszkałych z terenu Gminy Czarnocin z miejscowości: Będziaki, Bieglów, 

Charzowice, Cieszkowy, Ciuślice, Czarnocin, Dębiany, Kolosy, Koryto, Krzyż, Malżyce, 

Mękarzowice, Michałowice, Mikołajów, Miławczyce, Opatkowiczki, Soboszów, Sokolina, 

Stradów, Stropieszyn, Swoszowice, Turnawiec, Zagajów, Zagaje Stradowskie, 

2) Odbiór i transport bezpośrednio z nieruchomości całej masy odpadów komunalnych 

przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zarówno zmieszanych 

odpadów komunalnych oraz odpadów gromadzonych w sposób selektywny, 

3) Odbiór i transport każdej ilości odpadów komunalnych gromadzonych w sposób 

selektywny w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowościach 

Czarnocin, Cieszkowy i Sokolina, 

4) Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych lub pozostałości po segregacji gromadzonych 

przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemnikach 120l, 

240l lub 1100l oraz odpadów komunalnych gromadzonych przez mieszkańców 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w sposób selektywny  w workach z folii                 

o pojemności 120 l, popiołu w czarnych workach o pojemności 60l 

5) Zorganizowanie w miesiącach maj i październik 2019 roku oraz maj i październik                       
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2020 roku odbioru powstających w gospodarstwach domowych odpadów obejmujących: 

przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny                   

i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, 

6) Wyposażenie w terminie do dnia 1 stycznia 2019 roku wskazanych przez Zamawiającego 

nieruchomości niezamieszkałych w worki foliowe przeznaczone do gromadzenia 

poszczególnych frakcji odpadów tj. papier, metal, szkło kolorowe, szkło bezbarwne, 

tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, gromadzonych w sposób selektywny,                    

w ilości po 3 szt. na następujące frakcje: 

a) papier, 

b) szkło kolorowe, 

c) szkło bezbarwne, 

d) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 

oraz wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych w worki foliowe przeznaczone 

do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów tj. papier, metal, szkło kolorowe, szkło 

bezbarwne, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, gromadzonych w sposób 

selektywny, w ilości po 3 szt. na następujące frakcje: 

a) papier, 

b) szkło kolorowe, 

c) szkło bezbarwne, 

d) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 

Dodatkowo Wykonawca przekaże zarówno do nieruchomości zamieszkałych                              

jak i niezamieszkałych po 3 czarne worki o poj. 60l na popiół. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy wykaz adresów 

nieruchomości, które należy wyposażyć w worki. Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć 

worki informacją o rodzaju gromadzonych odpadów oraz nazwą, adresem i numerem telefonu 

Wykonawcy. 

Szkło kolorowe i bezbarwne może być również zbierane łącznie w jednym worku -                      

wg uznania Wykonawcy.  

7) Dostarczenie właścicielom nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych przy każdym 

odbiorze odpadów selektywnie zbieranych worków w ilości równej liczbie wystawionych                 

w dniu odbioru zapełnionych worków na poszczególne frakcje w tym również w workach                 

z załączoną kartką opisującą zawartość. 

Popiół będzie odbierany w czarnych workach 60l podczas odbioru odpadów zmieszanych/ 

pozostałości po sortowaniu 

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru każdej ilości odpadów komunalnych zebranych                

w sposób selektywny w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

zgromadzonych zarówno w pojemnikach jak również w workach foliowych. 

Szkło kolorowe i bezbarwne może być również zbierane łącznie w jednym pojemniku 

(worku) - według uznania Wykonawcy. 

8) Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i pozostałości z segregacji 

zgromadzonych  w pojemnikach o pojemności i ilości wskazanej przez Zamawiającego                     

w odniesieniu do każdej nieruchomości niezamieszkałej. Dopuszcza się świadczenie przez 

Wykonawcę odpłatnej usługi dodatkowego przyjmowania odpadów powyżej zdeklarowanej 

normy, za które Wykonawca wystawi wytwórcy odpadów ewidencjonowany dokument 

potwierdzający odbiór z określeniem między innymi ilości i rodzaju odpadów. 

9) Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnocin zgodnie ze sporządzonym przez 

Wykonawcę harmonogramem, w następujący sposób: 

a) zgromadzone w pojemnikach odpady komunalne zmieszane i pozostałości po segregacji, 

popiół - odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych: 

- raz w miesiącu. 
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b) zgromadzone w workach i pojemnikach odpady zebrane w sposób selektywny: papier, 

metal, szkło kolorowe, szkło bezbarwne, tworzywa sztuczne tworzywa i opakowania 

wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji odbierane będą od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych w nielimitowanych ilościach: 

- raz w miesiącu. 

c) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny               

i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony z nieruchomości 

zamieszkałych odbierane będą w nielimitowanych ilościach w formie „wystawki”                           

w miesiącach maj i październik 2019 roku oraz w miesiącach maj i październik 2020 roku 

(mieszkańcy wystawiają odpady przed posesję przed godz. 7:00), 

d) odpady budowlane i rozbiórkowe - w szacunkowej łącznej ilości maksymalnie 50 m3,                       

w okresie realizacji przedmiotu zamówienia: 

- na zgłoszenie Zamawiającego w odpowiednich pojemnikach (przeznaczonych                                

do gromadzenia odpadów budowlanych) dostarczonych właścicielowi nieruchomości przez 

Wykonawcę. Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o zapotrzebowaniu na pojemniki 

na odpady budowlane i rozbiórkowe na dany miesiąc i wskaże miejsca z których odpady                    

te będą odbierane. Wykonawca jest zobowiązany odebrać odpady zgromadzone                              

w pojemnikach w terminie do  1 miesiąca od zgłoszenia przez Zamawiającego, 

e) odpady zebrane selektywnie w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                

zlokalizowanych w miejscowościach Czarnocin, Cieszkowy i Sokolina odbierane będą                            

w nielimitowanych ilościach: 

- raz w miesiącu. 

10) Monitorowanie obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel 

nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca 

odbiera odpady jako niesegregowane. Nie należy uznać za brak segregacji przypadku 

pojawienia się pojedynczych odpadów, które powinny być selektywnie wyłączone z odpadów 

zmieszanych np. 1 butelka, gazeta itp. Za spełnienie wymogów selektywnej zbiórki uznaje się 

sytuację, gdy w pojemniku na określoną frakcję znajduje się nie mniej niż 95% objętości 

frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj pojemnika oraz w przypadku odpadów 

pozostałych po segregacji nie więcej niż 5% odpadów wobec których istnieje obowiązek 

selektywnej zbiórki. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania 

Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela 

nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację – 

fotografia nieruchomości i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi 

jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu doszło do ustalenia                

ww. zdarzenia, 

11) Przedstawienie do zatwierdzenia Zamawiającemu projektu harmonogramu wywozu 

odpadów w okresie obowiązywania umowy nie później niż do dnia 20 grudnia 2018r. 

Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram odbioru odpadów stanie się integralną 

częścią niniejszej umowy. Dokument ten będzie stanowił Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy 

Wszelkie zmiany harmonogramu wymagają formy pisemnej, za wyjątkiem zmian 

jednorazowych wynikających z nadzwyczajnych sytuacji, np. powódź, gwałtowne opady 

śniegu, nieprzejezdna droga, itp. We wszystkich przypadkach zmiana harmonogramu nastąpi 

po uzgodnieniu między stronami. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego 

paragrafu został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 23.11.2018r. 

stanowiącej załącznik Nr 2 do umowy. 
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§2 

Termin wykonania zamówienia 

 

1. Okres wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku 

 

 

§3 

Obowiązki Zamawiającego 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Powołanie przedstawiciela uprawnionego do kontaktu z Wykonawcą w sprawach                         

z zakresu niniejszej umowy w osobie Pana/Pani ……………………………., 

2) Przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy wykazów nieruchomości, z których 

odbierane będą odpady komunalne wraz z określeniem ilości i pojemności pojemników                   

na odpady zmieszane i pozostałości po segregacji, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym 

przez właścicieli nieruchomości oraz niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich 

zmianach w tym zakresie, 

3) Przekazywanie właścicielom nieruchomości informacji związanych z realizacją przez 

Wykonawcę przedmiotu zamówienia, a w szczególności harmonogramów odbioru odpadów 

oraz szczegółowych wytycznych w zakresie segregacji odpadów, 

4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonywane usługi, 

5) Niezwłoczne informowanie Wykonawcy o wszelkich wydarzeniach i okolicznościach 

mogących mieć znaczenie dla prawidłowego wykonania umowy. 

 

 

§4 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) zapewnienie na czas trwania przedmiotu umowy uprawnionego, stałego kierownictwa                  

w osobie Pana/Pani …………………………………… 

2) wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

3) terminowa realizacja usług objętych niniejszą umową. 

2. Wykonawca zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1454) zobowiązany jest do: 

1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią 

postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.                         

o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn.zm.), 

2) przekazywania odebranych z nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych                     

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania                    

do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych właściwej                                       

dla Regionu 5 do którego została przypisana Gmina Czarnocin – zgodnie ze wskazaniami 

Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wprowadzonego uchwałą nr XXI/360/12 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami 

dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 i następujących w nim zmian. 

3. W ramach dokumentowania usług odbioru i transportu odpadów z nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych objętych niniejszym zamówieniem oraz w związku                          

z wymogami w zakresie sprawozdawczości określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości                 

i porządku w gminach Wykonawca zobowiązany jest do: 
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1) bieżącego prowadzenia ewidencji odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości                  

w ramach realizacji umowy z Zamawiającym, zgodnie z przepisami prawa, 

2) przechowywania dokumentów potwierdzających dostawę odpadów do instalacji zgodnie             

z obowiązującymi przepisami prawa oraz udostępnianie Zamawiającemu na jego żądanie                      

w trybie określonym umową, 

3) Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej                      

lub elektronicznej w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku        

w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wykonawca odbierający odpady 

komunalne ma obowiązek przyjąć je jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie 

powiadomić o tym Zamawiającego. 

4) Jeżeli Wykonawca będzie posiadał informację o adresach nieruchomości, na których 

powstają odpady komunalne, a które nie są ujęte w bazie danych prowadzonej przez 

Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym 

fakcie w formie pisemnej lub elektronicznej. 

5) Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu monitoring bazujący                      

na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, 

przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów                       

oraz czujników zapisujących dane o miejscach załadunku odpadów - umożliwiający 

weryfikację tych danych. 

6) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Czarnocin. 

7) Wykonawca jest zobowiązany do spełniania wymagań określonych w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r., Nr 104, poz. 868                             

z późn. zm.). 

8) Wykonawca jest zobowiązany do spełniania wymagań określonych 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 2013r., 

poz. 122 z późn. zm.) 

9) Wykonawca jest zobowiązany do spełniania wymagań określonych w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19 ze zm.). 

10) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przedkładania Zamawiającemu 

miesięcznych raportów zawierających: wykaz nieruchomości, z których zostały odebrane 

odpady; informacje o ilościach odebranych odpadów zmieszanych oraz poszczególnych 

rodzajach odpadów zebranych w sposób selektywny. 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu miesięcznych raportów 

zawierających informacje o ilościach odpadów zebranych w punkcie PSZOK. 

Wykonawca jest zobowiązany również do przekazania Zamawiającemu raportów 

dotyczących ilości, rodzajów zebranych po przeprowadzeniu objazdowej zbiórki (odpady 

wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). 

Do raportów, o których mowa powyżej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć karty 

przekazania odpadów. 

11) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu półrocznych sprawozdań 

zawierających informacje o masie odpadów, liczby właścicieli nieruchomości zbierających 

odpady zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) do końca miesiąca po półroczu, którego dotyczą 

według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 lipca 2018r.                  

w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, 

odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
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odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1627). 

12) Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie                        

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1454) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992                    

z późn. zm.), ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.                      

z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.). 

13) Zamawiający zaleca zapoznanie się z warunkami terenowymi związanymi z realizacją 

zamówienia. 

14) Wykonawca powinien dostosować wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady 

do parametrów drogi tj. ich szerokości, podłoża oraz gęstość zabudowy. Pojazdy powinny            

być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, 

podczas ich magazynowania, przeładunku i załadunku. Pojazdy należy utrzymywać                      

we właściwym stanie technicznym. Powinny być poddawane myciu i dezynfekcji                            

z częstotliwością gwarantującą zapewnienie ich właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej 

niż raz w miesiącu, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

15) Osoby, którym wykonawca powierzył wykonywanie następujących czynności: kierowcy 

pojazdów, osoby zajmujące się załadunkiem/rozładunkiem odpadów komunalnych                         

w celu realizacji niniejszego zamówienia na rzecz Gminy Szczytno, muszą być zatrudnione 

przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę zawartej zgodnie z kodeksem pracy. 

Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu wykazu osób, które będą 

wykonywać w/w czynności w celu realizacji niniejszej umowy wraz z załączeniem dowodów 

potwierdzających fakt ich zatrudnienia najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.                    

Wykaz osób będzie stanowił załącznik do umowy. 

16) Wykonawca na żądanie zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia umów                     

o pracę pracowników zatrudnionych przy realizacji niniejszego zamówienia wraz                                  

z oświadczeniami pracowników wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych                  

(wgląd do ich umów), w przypadku kontroli spełnienia wymagań określonych w opisie 

przedmiotu zamówienia.  

17) W przypadku ujawnienia w trakcie kontroli niespełnienia wymagań dotyczących 

zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, Zamawiający naliczy kary umowne                          

w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy wykonania przedmiotu zamówienia, za każdy 

dzień niespełnienia przedmiotowego wymogu przez Wykonawcę. 

18) na prośbę Zamawiającego – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć nagranie z odbioru 

odpadów z wyznaczonego przez Zamawiającego dnia i miejscowości w formacie 

umożliwiającym odczyt lub przekazanie dostępu do programu umożliwiającego odczyt 

takiego nagrania 

19) przygotowanie zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu, który powinien 

powinna zawierać czynny numer telefonu pod który będą mogli dzwonić mieszkańcy                      

z zagadnieniami dotyczącymi działania firmy w zakresie odbierania odpadów komunalnych                  

z terenu Gminy Czarnocin. 

Harmonogram winien być uzgodniony z Zamawiającym, a następnie dostarczony 

właścicielom nieruchomości przed rozpoczęciem wykonania usługi tj. do 31.12.2018r. 

20) Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia właścicielom nieruchomości dzierżawy, 

zakupu lub innej formy dysponowania pojemnikami do zbierania odpadów komunalnych 

zmieszanych na podstawie odrębnych umów (bez udziału Zamawiającego), jeżeli zgłoszą taką 

potrzebę. 

21) Wykonawca jest zobowiązany na zgłoszenie Zamawiającego do przestawienia bądź 

dostawienia w terminie 48 godzin od chwili zgłoszenia we wskazane miejsce pojemników                 

do selektywnej zbiórki odpadów (typu „dzwon”), które zapewni Zamawiający.  

22) Wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych 
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ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości                     

oraz zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji zebranych odpadów komunalnych. 

Zamawiający dopuszcza odbieranie odpadów gromadzonych selektywnie w workach                         

w ramach jednej jednostki transportowe tj. papier, szkło oraz metale i opakowania 

wielomateriałowe. 

23) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 1 „akcji sprzątania świata” połączonej 

z 3 prelekcjami dotyczącymi prawidłowej segregacji w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarnocin, o którym mowa                        

w art. 9 b i 9 c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku                          

w gminach; 

2) przestrzegania podczas trwania umowy przepisów prawnych, a w szczególności: 

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.), 

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.      

z 2018r., poz. 1454), 

- uchwały Nr XXV/182/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012r. 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnocin, 

- Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego nr XXI/361/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wykonania Planu 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012- 2018; 

5. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) Porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami 

wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi 

wywozu, 

2) Naprawa lub ponoszenie, według wyboru Zamawiającego, kosztów naprawy szkód 

wyrządzonych podczas wykonywania usługi wywozu odpadów komunalnych w Gminie 

Czarnocin (uszkodzenia chodników, punktów do składowania odpadów, ogrodzeń, znaków 

drogowych itp.), 

3) Odbiór i transport odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomości                 

jest stale znacznie utrudniony (wąska, w złym stanie technicznym droga dojazdowa                        

do nieruchomości) lub okresowo znacznie utrudniony dojazd z powodu prowadzonych 

remontów dróg, dojazdów itp.; w takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia 

z tytułu zwiększonych kosztów realizacji przedmiotu umowy, 

4) Opracowanie pisemnych informacji dla mieszkańców Gminy Czarnocin w zakresie 

szczegółów segregacji odpadów i przekazywanie ich Zamawiającemu do rozpowszechniania, 

5) Uczestnictwo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w naradach (posiedzeniach 

komisji Rady Gminy, innych naradach) prowadzonych przez Zamawiającego, na których 

omawiane będą zadania związane z realizacją przedmiotu umowy. Zaproszenia na narady 

będą przekazywane Wykonawcy z wyprzedzeniem nie mniej niż 7 dni przed tymi naradami, 

6) Wykonywanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych 

przeszkód oraz ograniczający niedogodności dla społeczeństwa do niezbędnego minimum, 

7) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody                    

na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu 

umowy. 

8) Zapewnienie przez cały czas trwania umowy dla właściwej realizacji przedmiotu umowy 

dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe 

wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w tym samochodów umożliwiających dojazd                        

do nieruchomości z utrudnionym dojazdem (drogi wąskie, w złym stanie technicznym), 
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9) Użytkowanie pojazdów specjalistycznych dla tego typu usług; pojazdy te winny                       

być we właściwym stanie technicznym i oznakowane w sposób czytelny i widoczny, 

umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy 

i numeru telefonu przedsiębiorcy, 

10) Odbieranie i transportowanie odpadów pojazdami bezpylnymi i kontenerowymi zgodnie      

z przepisami art. 61 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.                

z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.); transport odpadów wielkogabarytowych, odpadów 

umieszczonych w szczelnych workach plastikowych, może odbywać się pojazdami 

ciężarowymi, 

11) Zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę a także przed 

wydzielaniem nieprzyjemnego zapachu, 

12) Zachowanie właściwego stanu sanitarnego użytkowanych pojazdów (mycie, dezynfekcja 

sprzętu winno odbywać się w warunkach spełniających wymagania z zakresu ochrony 

środowiska i ochrony sanitarnej); pojazdy do odbierania odpadów komunalnych winny                  

być myte z zewnątrz i wewnątrz oraz odkażane nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

13) Garażowanie samochodów przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy wyłącznie         

na terenie bazy transportowej, 

14) Składowanie na terenie bazy transportowej urządzeń rezerwowych i urządzeń 

przeznaczonych do remontu takich jak kontenery, pojemniki i inne, z zachowaniem zasad 

wymaganych przepisami budowlanymi, sanitarnymi, ochrony środowiska itp., 

15) Umożliwienie wstępu na teren bazy transportowej przedstawicielom Zamawiającego                 

lub pracownikom państwowych instytucji upoważnionych do kontroli realizacji ustawy                     

o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

16) W ramach posiadanego zaplecza biurowego do dodatkowych obowiązków wykonawcy 

należy zabezpieczenie stałej obsługi dla tego zaplecza nie rzadziej niż 4 dni w tygodniu                   

po minimum 2 godziny dziennie oraz co najmniej jedną linię telefoniczną, aby był możliwy 

stały kontakt przedstawiciela Zamawiającego z Wykonawcą, 

17) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca może zlecić cześć 

robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej 

umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom zobowiązany jest bezwzględnie 

przestrzegać przepisów wynikających z art. 647Kodeksu cywilnego; 

6. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność prawną i finansową za uszkodzenia pojemników 

powstałe podczas przeładunku odpadów komunalnych na pojazdy Wykonawcy; 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp,                       

jak i za wszelkie szkody i straty powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy zarówno 

wobec Zamawiającego jak i osób trzecich; 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

1) stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań związanych z wykonaniem przedmiotu 

umowy; 

2) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe 

w związku z prowadzonymi usługami, w tym także ruchem pojazdów; 

9. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 

zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

10. Obowiązkiem Wykonawcy jest posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności 

gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres 

wykonywania przedmiotu umowy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca                         

jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument 

potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmować,                      
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co najmniej ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę                      

co najmniej wartości kontraktu. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię ww. polisy ubezpieczeniowej w dniu 

podpisania umowy. 

11. Wykonawca oświadcza, że: 

1) Zapoznał się z treścią SIWZ, 

2) Szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

 

§5 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

 

1. Za wykonanie pełnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy określonego                                   

w §1 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynagrodzenia brutto                      

w wysokości równej sumie kwot kwartalnych brutto za okres 24 miesięcy (8 kwartałów) 

obowiązywania umowy obliczonych następująco: 

1) Oferowana cena ryczałtowa odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Czarnocin za jeden miesiąc wynosi ………………………zł 

brutto (słownie:………………………), ……………. zł netto, (słownie:……………………) 

2) Oferowana cena ryczałtowa odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Czarnocin w ciągu całego okresu umowy tj. przez 24 

miesiące wynosi: ………………..brutto (słownie:………………………..) 

……………………zł netto (słownie:………………………….)                   

2. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie koszty i narzuty związane z realizacją 

przedmiotu umowy wynikające wprost z obowiązków Wykonawcy określonych w umowie, 

SIWZ z dnia 23.11.2018r., oferty Wykonawcy z dnia ………………..r., a niezbędnych                     

do wykonania umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 

faktury VAT. 

4. Podatek VAT dla przedmiotu umowy wynosi ………….. % i będzie naliczany w fakturach 

wystawianych przez Wykonawcę. 

5. Zapłata za realizację przedmiotu umowy następować będzie kwartalnie na podstawie faktur 

częściowych wystawianych każdorazowo do …………………….. dnia miesiąca 

następującego po upływie kwartału kalendarzowego 

6. Podstawą wystawiania faktur będą kwartalne protokoły odbioru świadczenia usługi 

podpisane przez przedstawicieli Zamawiającego. 

7. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy  

nr ……………………..………………………….. (+ nazwa banku) w terminie 

………………………….. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru świadczonych usług. 

8. Za nieterminową płatność faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

9. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców, Wykonawca zobowiązany 

jest wraz z fakturą, o której mowa w ust. 6 przedłożyć oświadczenia stwierdzające 

uregulowanie należności z tytułu zleconych podwykonawcom usług. 

10. Wykazy nieruchomości o których mowa w §1 ust. 2 pkt 6 będą aktualizowane po każdym 

miesiącu wykonywania umowy, według danych Urzędu Gminy w Czarnocinie na ostatni 

dzień danego miesiąca. 

 

§6 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
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1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto, o której mowa                     

w § 5 ust. 1, tj. ………………………. zł (słownie: …………………… ) w formie 

……………………………………. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni 

od dnia podpisania protokołu (protokół odbioru świadczonych usług za ostatni kwartał 

rozliczeniowy) potwierdzającego wykonanie zamówienia i uznania przez Zamawiającego                      

za należycie wykonane. 

 

§7 

Kary umowne 

 

1. Strony ustalają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach                           

i w następującej wysokości: 

a) Za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, polegającą na nieodebraniu odpadów 

komunalnych terminie ustalonym w harmonogramie ich odbierania – w wysokości 0,5 % 

ceny ofertowej brutto określonej w § 5 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki, 

b) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 8 % 

ceny ofertowej brutto określonej w § 5 ust. 1, 

c) Za zwłokę w usunięciu zareklamowanej nieprawidłowości w świadczeniu usługi w ciągu 

48 godzin od otrzymania reklamacji z wezwaniem do usunięcia naruszeń postanowień 

umowy - w wysokości 0,5% ceny ofertowej brutto określonej w § 5 ust. 1 - za każdy dzień 

zwłoki. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 8 % ceny ofertowej brutto określonej                         

w § 5 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,                

o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

5. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności 

powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

 

 

§8 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży                            

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

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 

2) Wykonawca utraci prawo do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej 

umowy, 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z przedłożonym 

harmonogramem odbioru odpadów komunalnych oraz nie kontynuuje ich po upływie 7 dni            

od otrzymania wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
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5) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy na okres 1 miesiąca. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania –                   

w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie; 

2) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności 

nie będzie mógł wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca                           

nie odpowiada, obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru usługi przerwanej, 

b) dokonania zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie                     

z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy                           

i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze 

wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 

 

§9 

Umowy o podwykonawstwo 

 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części usług 

podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody                                 

na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy.                               

Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. 

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych 

dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku lub przedstawienia zażądanych 

dokumentów potwierdzających kwalifikację podwykonawcy może zgłosić sprzeciw                     

lub zastrzeżenia  i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy                      

z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania usług 

określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa 

się,  że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca 

jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie                                     

z Podwykonawcą. 

8. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona                      

w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci                

się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie 

art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną                       

przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych 

robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego 

żądania. 
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9. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej 

Wykonawcy. 

10. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 

zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności                     

za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

 

 

§10 

Zmiana umowy 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego          

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy                          

w przypadkach: 

a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana                        

jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany 

wysokości stawki podatku VAT); 

b) gdy zmiany umowy prowadzą do zmniejszenia obciążeń finansowych Zamawiającego - 

zmiana spowodowana odebraniem przez Wykonawcę w okresie realizacji przedmiotu 

zamówienia mniejszej liczby pojemników na odpady zmieszane i pozostałości po segregacji 

niż określone przez Zamawiającego ilości maksymalne. 

 

 

§11 

Oświadczenia Wykonawcy 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia oraz potencjał techniczny                       

i osobowy, w celu wykonania Przedmiotu Umowy, a w szczególności: 

1)  posiada wpis do rejestru działalności regulowanej o której mowa w art. 9b ustawy                  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.                         

z 2018 r., poz. 1454); 

2) Posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą                               

z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U.                      

z 2018 r, poz. 1466 ze zm.); 

3) posiada wpis do rejestru BDO (baza danych o produktach i opakowaniach                                 

oraz o gospodarce odpadami), zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.                    

(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.); 

4) posiada zezwolenie na transport oraz zezwolenie na zbieranie odpadów, zgodnie z ustawą 

o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.); 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania 

niniejszej umowy. W szczególności Wykonawca oświadcza, że posiada wymaganą ilość                     

oraz rodzaj środków transportu oraz bazę magazynową zgodnie z Rozporządzeniem 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 ze zm.). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w ust. 1 i 2 przez cały 

okres trwania umowy. 
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§ 12 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez                      

sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy                         

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 

oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią 

inaczej. 

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego                    

i jeden dla Wykonawcy. 

 

Integralną część umowy stanowią załączniki:             

 

1) Oferta Wykonawcy –załącznik Nr 1 

2) SIWZ- załącznik Nr 2 

3) Harmonogram odbioru odpadów 

 

                                                           Podpisy stron umowy 

 

 

Zamawiający                                                                                                           Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       


