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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi prowadzonym w trybie 

podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), o wartości 

zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ww. ustawy, 

 

 

 

 

na realizację zamówienia pn.: 

 

„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

na terenie gminy Czarnocin” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam 

 

 

 

………………………………………………………………….. 

(Podpis kierownika Zamawiającego) 

 

 

 

 

Czarnocin, dnia 31.05.2022 r. 
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Znak sprawy (nr referencyjny): RK.271.2.2022 

 

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (BIP): 2022/BZP 00186633/01 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Nazwa Zamawiającego:  Gmina Czarnocin   

REGON:    291010033 

NIP:     6050023070 

Adres:    Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin 

Strona internetowa:  http://www.czarnocin.com.pl/  

Strona internetowa [BIP]: http://bip.czarnocin.com.pl  

telefon:   41 3512028 

Fax:    41 3512029 

e-mail:    ug@czarnocin.com.pl 

ePUAP: Nazwa odbiorcy: URZĄD GMINY W CZARNOCINIE       

(28-506 CZARNOCIN, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) 

adres skrzynki ePUAP: /uq3t0qp921/SkrytkaESP 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: http://bip.czarnocin.com.pl/przetargi.php  

 

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 

specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:   

         http://bip.czarnocin.com.pl/przetargi.php 

 

III. Tryb udzielenia zamówienia  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez 

negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „PZP”. 

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o których 

mowa w art. 3 PZP. 

 

IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 

przeprowadzenia negocjacji. 

Nie dotyczy. 

 

V. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Nie dotyczy. 

 

VI. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę 

części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy oraz kryteria 

lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone 

jednemu Wykonawcy w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie 

części. 

Nie dotyczy. 

 

VII. Informacja dotycząca ofert wariantowych, w tym informacja o sposobie przedstawiania 

ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, 

jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie. 

Nie dotyczy. 

http://www.czarnocin.com.pl/
http://bip.czarnocin.com.pl/
mailto:ug@czarnocin.com.pl
http://bip.czarnocin.com.pl/przetargi.php
http://bip.czarnocin.com.pl/przetargi.php
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VIII. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, 

o których mowa w art. 95 PZP. 

1. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników fizycznych, w tym kierowców, bezpośrednio 

związanych z wykonywaniem usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Ilości 

pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa Wykonawca. 

Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych 

pracowników lub wymiany tych zgłoszonych przed podpisaniem umowy. Do pracowników 

podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji 

przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio. 

2. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego 

w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 

ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do 

realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 

zamówienia zawarte są w projekcie umowy. 

 

IX. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP, jeżeli 

zamawiający przewiduje takie wymagania. 

Nie dotyczy. 

 

X. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP, jeżeli Zamawiający przewiduje takie 

wymagania. 

Nie dotyczy. 

 

XI. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

PZP, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 

Nie dotyczy. 

 

XII. Informacja dotycząca przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 

przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 

ust. 2 PZP, jeżeli Zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu 

wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów. 

Nie dotyczy. 

 

XIII. Informacja dotycząca walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenie w walutach obcych. 

Nie dotyczy. 

 

XIV. Informacja dotycząca zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający 

przewiduje ich zwrot. 

Nie dotyczy. 

 

XV. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, 

jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 PZP. 

Nie dotyczy. 

 

XVI. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

Nie dotyczy. 
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XVII. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 PZP, jeżeli Zamawiający 

przewiduje aukcję elektroniczną. 

Nie dotyczy. 

 

XVIII. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 PZP. 

Nie dotyczy. 

 

XIX. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę, jeżeli Zamawiający przewiduje 

obowiązek wniesienia wadium. 

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy 
zł 00/100). 

2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 299). 

4. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało wniesione 

w formie niepieniężnej. 

5. Wadium w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy w Busku Zdroju 

Nr 07 8480 0004 2003 0006 3627 0002 

z dopiskiem: „Wadium – znak sprawy: RK.271.2.2022”. 

6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

7. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 98, z zastrzeżeniem art. 98 ust. 6 ustawy PZP. 

8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 

ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków 

dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, 

innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  

w ofercie; 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

 

XX. Informacja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający ją 

przewiduje. 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto oferty 

(z podatkiem VAT). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 

w jednej lub w kilku następujących formach: 
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1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 299). 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 PZP. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy w Busku Zdroju 

Nr 07 8480 0004 2003 0006 3627 0002 

z dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – znak sprawy: RK.271.2.2022”. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione najpóźniej w dniu podpisania 

umowy przez Zamawiającego, przed jej podpisaniem. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu 

będzie uznane za skuteczne, jeżeli rachunek Zamawiającego zostanie uznany kwotą 

zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę, przed 

jej podpisaniem. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę 

na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy służąca pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień 

publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca przed 

zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia 

wniesionego w formie innej niż pieniężna, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający 

z aneksu do umowy. 

 

XXI. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:  

1) odbiorze odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnocin z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne oraz z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ich transport do RIPOK w Rzędowie, 

2) wyposażeniu nieruchomości w worki do gromadzenia odpadów, 

3) przeprowadzeniu jednego działania informacyjnego i edukacyjnego w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych połączonej z 3 prelekcjami w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, 

4) odbiorze i transporcie odpadów w sposób zapewniający wywiązanie się Gminy z obowiązków 

nałożonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 3b i art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 

z późn. zm.), tj.: 
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-  w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu 

obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych 

(Dz. U. 2021 r. poz. 1530), 

-  w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2412). 

 

Klasyfikacja zadania wg kategorii CPV: 

90500000-2 - Usługi związane z odpadami, 

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów, 

90512000-9 - Usługi transportu odpadów. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

1) Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i transport (dostarczenie do RIPOK w Rzędowie) 

wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na 

terenie gminy Czarnocin, na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz z domków letniskowych lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w sposób 

zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), 

zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Nr XXV/356/16 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia 

aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”, uchwały Nr 

XXV/357/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie 

wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2016-2022 oraz 

przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnocin.  

Wszystkie odpady zmieszane i segregowane z terenu gminy Czarnocin należy dostarczyć do 

RIPOK w Rzędowie.  

2) Na terenie gminy Czarnocin obowiązywać będzie system zbiórki odpadów komunalnych 

mieszany workowo-pojemnikowy „u źródła”. Wykonawca zobowiązany będzie odbierać każdą 

ilość odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych 

i niezamieszkałych oraz w domkach letniskowych lub innych nieruchomościach 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

Niesegregowane odpady komunalne (zmieszane) gromadzone będą w pojemnikach lub 

workach o kolorze czarnym i odbierane będą z posesji właścicieli nieruchomości.  

b) selektywnie zbierane odpady komunalne  

Selektywnie zebrane odpady komunalne na terenie gminy Czarnocin gromadzone będą 

w workach o następujących kolorach:  

- kolor niebieski – papier, tektura,  

- kolor zielony – szkło bezbarwne i kolorowe,  

- kolor żółty – tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, drobny metal,  

- kolor brązowy – bioodpady, 

- kolor szary – popiół 

i odbierane będą z posesji właścicieli nieruchomości. 

Wykonawca jest zobowiązany do odbioru i transportu każdej ilości odpadów komunalnych 

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

zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w miejscowościach Czarnocin, Cieszkowy 

i Sokolina, przy pomocy urządzenia HDS – po uprzednim zgłoszeniu przez Zamawiającego.  
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Ponadto Wykonawca odbierze z wszystkich nieruchomości każdą ilość odpadów komunalnych 

zbieranych w sposób selektywny wystawionych w workach z załączoną kartką opisującą 

zawartość.  

c) odpady niebezpieczne typu leki, zużyte igły i strzykawki, zużyte baterie 

Przeterminowane leki będą odbierane z budynku Apteki w miejscowości Czarnocin, przy czym 

to Wykonawca na własny koszt wstawia pojemnik na czas realizacji Zamówienia. Odpady 

niekwalifikujące się do odpadów medycznych (zużyte igły, strzykawki) powstałe 

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi odbierane będą z Ośrodka Zdrowia 

w Czarnocinie – Wykonawca na własny koszt wstawia pojemnik na czas realizacji Zamówienia. 

Zużyte baterie zbierane będą w budynkach użyteczności publicznej (Urząd Gminy 

w Czarnocinie) – Wykonawca na własny koszt wstawia kartonowy pojemnik na czas realizacji 

Zamówienia.  

d) odpady wielkogabarytowe, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte 

opony (należy przez to rozumieć pochodzące od mieszkańców zużyte opony samochodowe, 

motocyklowe, rowerowe) odbierane będą sprzed posesji właścicieli nieruchomości 

w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach w miesiącach maj 

i październik 2023 r. i 2024 r. lub z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w Czarnocinie.  

e) odpady budowlane i rozbiórkowe  

Gospodarka odpadami budowlanymi nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Odbiór 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych z nieruchomości odbywać się będzie na indywidualne 

zgłoszenie właściciela nieruchomości. Koszt usługi pokrywa właściciel nieruchomości.  

f) popiół odbierany będzie przy odpadach segregowanych w workach koloru szarego.  

g) odpady zielone, odpady biodegradowalne gromadzone będą w workach koloru brązowego 

i odbierane będą z posesji właścicieli nieruchomości.  

3) Częstotliwość i sposób odbioru odpadów  

Odbieranie odpadów z zabudowy jednorodzinnej oraz wielorodzinnej:  

Na terenie zabudowy jednorodzinnej (tzw. nieruchomości zamieszkałe stale i czasowo (w tym 

domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe), nieruchomości, w których realizowana jest działalność handlowa i usługowa 

oraz budynki użyteczności publicznej) oraz wielorodzinnej obowiązywać będzie system 

mieszany pojemnikowo-workowy zbiórki odpadów komunalnych:  

4) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:  

a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą z pojemników i worków 

o pojemności od 120 l. 

b) Częstotliwość odbioru (wywozu) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: 

    – od kwietnia do października – jeden raz na dwa tygodnie, 

– od listopada do marca – jeden raz na miesiąc, 

zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym z Zamawiającym                            

i zaakceptowanym przez Zamawiającego, złożonym przed podpisaniem umowy.  

c) Ilość budynków jednorodzinnych (tzw. nieruchomości zamieszkałe stale i czasowo (w tym 

domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe), nieruchomości w których realizowana jest działalność handlowa i usługowa 

oraz budynki użyteczności publicznej) oraz budynków wielorodzinnych podano w ust. 5 – 

Dane charakteryzujące zamówienie.  

d) Realizacja „reklamacji” (nieodebrane z nieruchomości odpady zgodnie z harmonogramem) – 

w ciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia fax. lub e-mail od Zamawiającego. 

Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić – faks nr 41 3512029 lub e-mail: 

ug@czarnocin.com.pl  

e) Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbiór i transport odebranych niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów w taki sposób, że wszystkie zebrane odpady komunalne muszą 

mailto:ug@czarnocin.com.pl
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trafić do RIPOK w Rzędowie, jak również przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz 

w miesiącu) raportu miesięcznego zawierającego wszystkie informacje przekazane przez 

Wykonawcę o stwierdzonych zdarzeniach, który to raport zawiera: dane kontaktowe 

sporządzającego raport, wykaz punktów nie zarejestrowanych w systemie Wykonawcy, 

wykaz niewykonanych usług i podanie przyczyny, wykaz miesięczny ilości odebranych 

i przekazanych do „ZGOK” w Rzędowie odpadów z podziałem na kody, karty przekazania 

odpadów. 

f) Obowiązkiem Wykonawcy będzie również posprzątanie wokół wystawionych pojemników 

oraz worków.  

5) Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane), w tym odpady 

opakowaniowe:  

a) Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej 

jak i wielorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. Obowiązuje 5 rodzajów  

worków:  

- żółty – na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe oraz drobny metal, 

- niebieski – na papier i tekturę,  

- zielony – na szkło i opakowania szklane,  

- brązowy – na bioodpady, 

- szary – na popiół. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia mieszkańcom wraz z harmonogramem 

pierwszych worków w ilości 3 szt. każdego rodzaju do segregowania odpadów. 

b) Worki do odbioru od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych (na wymianę, w ramach reklamacji itp.) zapewnia Wykonawca. Przedmiotowe 

worki powinny posiadać następujące parametry:  

 - materiał – folia polietylenowa LDPE, półprzezroczysta, o grubości zapewniającej 

wytrzymałość worków, - pojemność worków winna wynosić od 60 l do 120 l,  

- oznakowanie – worki muszą być opatrzone nadrukiem, na jaki rodzaj odpadu są 

przeznaczone.  

c) Częstotliwość odbioru od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych frakcji: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe, popiół – jeden raz w miesiącu, 

d) Częstotliwość odbioru od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych frakcji bioodpady:  

– od kwietnia do października – jeden raz na dwa tygodnie,  

– od listopada do marca – jeden raz w miesiącu  

zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym 

i zaakceptowanym przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.  

e) Realizacja „reklamacji” (nieodebrane z nieruchomości worki zgodnie z harmonogramem, 

brak worków na wymianę itp.) – w ciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia fax. lub 

email od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić – faks nr 

41 3512029  lub e-mail: ug@czarnocin.com.pl  

f) Obowiązkiem Wykonawcy będzie:  

- uzupełnianie na własny koszt właścicielom nieruchomości worków do selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, po każdorazowym odbiorze zapełnionego worka, poprzez 

pozostawianie przy wejściu na nieruchomość nowych pustych worków w dniu odbioru 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych 

worków,  

- transport odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów – RIPOK w Rzędowie oraz 

przedstawianie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu) raportu miesięcznego 

zawierającego wszystkie informacje przekazane przez Wykonawcę o stwierdzonych 

zdarzeniach, który to raport zawiera: dane kontaktowe sporządzającego raport, wykaz 

mailto:ug@czarnocin.com.pl
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punktów nie zarejestrowanych w systemie Wykonawcy, wykaz niewykonanych usług 

i podanie przyczyny, wykaz miesięczny ilości odebranych i przekazanych do „ZGOK” 

w Rzędowie odpadów z podziałem na kody, karty przekazania odpadów.  

6) Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:  

a) Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego                                   

i elektronicznego odbywać się będzie bezpośrednio sprzed posesji oraz z gminnego punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Czarnocinie.  

b) Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego – minimum 2 razy w roku sprzed posesji, zgodnie 

z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym z Zamawiającym 

i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w miarę potrzeb na zgłoszenie pisemne, telefoniczne, faksowe lub e-mailowe.  

c) Obowiązkiem Wykonawcy będzie transport odebranych odpadów wielkogabarytowych, 

zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do instalacji odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów – RIPOK w Rzędowie oraz przedstawienie Zamawiającemu 

(jeden raz w danym miesiącu zbiórki) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, 

tj. raportu miesięcznego zawierającego wszystkie informacje przekazane przez Wykonawcę 

o stwierdzonych zdarzeniach, który to raport zawiera: dane kontaktowe sporządzającego 

raport, wykaz punktów nie zarejestrowanych w systemie Wykonawcy, wykaz niewykonanych 

usług i podanie przyczyny, wykaz miesięczny ilości odebranych i przekazanych do „ZGOK” 

w Rzędowie odpadów z podziałem na kody, karty przekazania odpadów.  

7) Odbieranie odpadów z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:  

a) Odbieranie odpadów komunalnych, pochodzących z gospodarstw domowych zbieranych na 

terenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Czarnocinie, 

odbywać się będzie w systemie kontenerowym i pojemnikach przystosowanych do odbioru 

odpadów niebezpiecznych: 

- 2 szt. pojemników 550 l – stanowiących własność Wykonawcy, 

- 3 szt. pojemników na odpady niebezpieczne – stanowiących własność Wykonawcy.  

b) Odbiór odpadów polegać będzie na wywozie i opróżnieniu ww. pojemników oraz 

posprzątaniu wokół nich, gdy zajdzie taka potrzeba – na bieżąco w zależności od 

zapotrzebowania (zapełnienia pojemnika) na zgłoszenie pisemne, telefoniczne, faksowe lub 

e-mailowe.  

c) Obowiązkiem Wykonawcy będzie transport odpadów odebranych z gminnego punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów - RIPOK w Rzędowie oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu 

zbiórki) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. raportu miesięcznego, 

karty przekazania odpadów. Ponadto każdorazowy odbiór odpadów z pojemników musi być 

potwierdzony potwierdzeniem odbioru (wywozu) podpisanym przez osoby upoważnione 

(osobę prowadzącą gminny punkt zbiórki odpadów komunalnych lub pracownika Urzędu 

Gminy w Czarnocinie).  

 

Wszystkie odpady muszą zostać zebrane w godzinach pomiędzy 7:00 a 16:30 i dostarczone w dniu 

zbiórki do godziny 18:00 do RIPOK w Rzędowie. 

 

8) Odbieranie niebezpiecznych odpadów komunalnych:  

a) Odbiór niebezpiecznych odpadów komunalnych tj. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, lampy 

fluorescencyjne, oleje, tłuszcze, farby, tusze, baterie i akumulatory itd. (wszystkie 

wymienione w obowiązującym katalogu odpadów w grupie odpadów 20) – za pomocą 

gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Czarnocinie.  

b) Częstotliwość odbioru niebezpiecznych odpadów komunalnych tj. rozpuszczalniki, kwasy, 

alkalia, lampy fluorescencyjne, oleje, tłuszcze, farby, tusze, baterie i akumulatory itd. 

(wszystkie wymienione w obowiązującym katalogu odpadów w grupie odpadów 20) – na 
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bieżąco w zależności od zapotrzebowania (zapełnienia pojemnika) na zgłoszenie pisemne, 

telefoniczne, faksowe lub e-mailowe.  

c) Obowiązkiem Wykonawcy będzie transport odebranych niebezpiecznych odpadów 

komunalnych określonych w pkt a) oraz przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia 

zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden 

raz w danym miesiącu zbiórki) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. 

raportu miesięcznego, karty przekazania odpadów.  

9) Odbieranie odpadów typu przeterminowane i zbędne leki, zużyte igły i strzykawki, zużyte 

baterie  

a) Odbieranie odpadów typu przeterminowane i zbędne leki z punktu stacjonarnego 

w Czarnocinie (1 punkt – 1 szt. pojemników typu KONFISKATOR, stanowiących własność 

Wykonawcy) wraz z wymianą wkładu kartonowo-foliowego – z zastrzeżeniem, że liczba ww. 

punktów i/lub pojemników w czasie realizacji umowy może ulec zmianie (nie więcej niż o 1 

punkt – i 1 pojemnik). 

b) Odbieranie odpadów typu zużyte igły i strzykawki z punktu stacjonarnego w Czarnocinie 

(1 punkt – 1 szt. pojemników typu KONFISKATOR, stanowiących własność Wykonawcy) 

wraz z wymianą wkładu kartonowo-foliowego – z zastrzeżeniem, że liczba ww. punktów i/lub 

pojemników w czasie realizacji umowy może ulec zmianie (nie więcej niż o 1 punkt – i 1 

pojemnik). 

c) Odbieranie odpadów typu zużyte baterie z punktu stacjonarnego w Czarnocinie (1 punkt – 1 

szt. pojemników typu KONFISKATOR, stanowiących własność Wykonawcy) wraz 

z wymianą wkładu kartonowo-foliowego – z zastrzeżeniem, że liczba ww. punktów i/lub 

pojemników w czasie realizacji umowy może ulec zmianie (nie więcej niż o 1 punkt – i 1 

pojemnik). 

d) W czasie realizacji umowy Wykonawca zapewni odpowiednią ilość wkładów kartonowo-

foliowych wymienianych każdorazowo przy odbiorze ww. odpadów. 

e) Częstotliwość odbioru odpadów typu przeterminowane i zbędne leki, zużyte igły i strzykawki, 

zużyte baterie – na bieżąco w zależności od zapotrzebowania (zapełnienia kontenera) na 

zgłoszenie pisemne, telefoniczne, faksowe lub e-mailowe.  

f) Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów typu 

przeterminowane i zbędne leki, zużyte igły i strzykawki, zużyte baterie poprzez przekazanie 

ich do unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie 

Zamawiającemu (jeden raz w danym miesiącu zbiórki) dowodów potwierdzających 

wykonanie tych czynności, tj. raportu miesięcznego, karty przekazania odpadów.  

10) Odbiór odpadów musi być dokonywany oddzielnie dla odpadów zmieszanych i odpadów 

zebranych selektywnie, czyli przede wszystkim w taki sposób, aby zapobiec ich zmieszaniu.  

 

3. Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie gminy Czarnocin: 

– pojemniki o pojemności od 120 litrów do 1100 litrów,  

– worki do zbiórki odpadów o pojemności od 60 litrów do 120 litrów.  

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wyposażył posesji w pojemnik na odpady 

komunalne Wykonawca może zaopatrzyć nieruchomości w pojemniki o pojemności minimum 

120 litrów. Wykonawca udostępnia zainteresowanym właścicielom nieruchomości pojemniki na 

podstawie zawierania z właścicielami nieruchomości umów wynajmu, dzierżawy lub innej formy 

dysponowania pojemnikami, bez ponoszenia przez Gminę z tego tytułu żadnych kosztów.  

 

4. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 

oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe w worki do gromadzenia odpadów komunalnych na wymianę w następującej 

kolorystyce:  

a) worek niebieski – do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych (papier, 

tektura),  
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b) worek żółty – do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych (tworzywa 

sztuczne, odpady wielomateriałowe, drobny metal),  

c) worek zielony – do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych (szkło),  

d) worek brązowy – do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych 

(bioodpady),  

e) worek szary – do gromadzenia popiołu. 

Worki winny posiadać nadruk informujący do jakiego rodzaju frakcji odpadów służą oraz 

informację co należy w nich gromadzić, a co nie powinno się w nich znaleźć.  

 

5. Dane charakteryzujące zamówienie: 

- powierzchnia gminy  69,56 km2, 

- liczba miejscowości – 24: 

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

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

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

- liczba mieszkańców 3756 (stan zameldowanych na pobyt stały i czasowy mieszkańców na dzień 

31.12.2021 r.) 

- liczba nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych – ok. 1060 

1) w gospodarstwach domowych odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach 

o pojemności: od  120 litrów do 240 l i/ lub workach o pojemności od 60 litrów do 120 litrów. 

2) odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych gromadzone będą w pojemnikach 

o pojemności: od 120 l do 1100 l i/ lub w workach o pojemności od 60 litrów do 120 litrów. 

 

Tabela. Orientacyjna liczba nieruchomości, na których powstają odpady komunalne z podziałem na 

poszczególne miejscowości: 

L.p. Miejscowość Ilość nieruchomości 

1. Będziaki 39 

2. Bieglów 37 

3. Cieszkowy 68 

4. Ciuślice 35 

5. Charzowice 25 

6. Czarnocin 115 

7. Dębiany 53 

8. Kolosy 110 

9. Koryto 47 

10. Krzyż 45 

11. Malżyce 44 

12. Mękarzowice 26 

13. Michałowice 34 

14. Mikołajów 32 

15. Miławczyce 33 

16. Opatkowiczki 35 

17. Soboszów 23 

18. Sokolina 77 

19. Stradów 34 

20. Stropieszyn 11 

21 Swoszowice 37 

22. Turnawiec 14 

23. Zagaje Stradowskie 23 

24. Zagajów 59 
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UWAGA: Dane przedstawione w powyższej tabeli zostały przygotowane przez Zamawiającego 

w oparciu o złożone deklaracje wg stanu na dzień 21.03.2022 r. i mogą ulec zmianie podczas trwania 

umowy.  

Wykonawca przy sporządzaniu oferty zobowiązany jest uwzględnić zmiany ilości nieruchomości 

w trakcie trwania umowy.  

Szacunkowa ilość odpadów komunalnych przewidziana do odebrania na terenie gminy Czarnocin 

Szacunkowa ilość odpadów komunalnych przewidziana do odebrania z terenu gminy Czarnocin 

w terminie realizacji zamówienia (24 miesięcy) wyniesie około 1200 Mg.  

Szacunkową ilość przewidzianych do odebrania odpadów komunalnych określono na podstawie 

ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Czarnocin w okresie od 1 stycznia 2020 r. 

do 31 grudnia 2021 roku. 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. odebrano 1196,42 Mg odpadów komunalnych. 

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Czarnocin w okresie od 01.01.2020 r. do 

31.12.2020 r.: 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa odpadu (Mg) 

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 79,46 

160103 Zużyte opony 20,10 

200102 Szkło 81,22 

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 451,96 

200307 Odpady wielkogabarytowe 45,32 

200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

6,98 

160214 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 

do 16 02 13 

4,12 

150107 Opakowania ze szkła 10,06 

200139 Tworzywa sztuczne 5,32 

200399 Odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach 

7,04 

 SUMA 711,58   

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Czarnocin w okresie od 01.01.2021 r. do 

31.12.2021 r.: 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa odpadu (Mg) 

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 302,58 

200102 Szkło 57,44 

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 72,56 

200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 1,54 

160214 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 

do 160213 

3,26 

200307 Odpady wielkogabarytowe 30,30 

160103 Zużyte opony 4,72 

200135 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

substancje niebezpieczne 

4,90 

200399 Odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach 

7,54 

 Suma 484,84 
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Wykonawca przy sporządzaniu oferty zobowiązany jest uwzględnić zmiany ilości odbieranych 

odpadów w trakcie trwania umowy.  

 

6. Wymagania stawiane Wykonawcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości:  

Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia jest zobowiązany:  

1) Posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną w gminie Czarnocin lub w odległości 

nie większej niż 60 km od granicy gminy Czarnocin na terenie, do którego posiada tytuł prawny, 

spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 

2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości.  

2) W zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego należy zapewnić, aby:  

a) w posiadaniu Wykonawcy znajdowały się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do 

odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy 

przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co 

najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;  

b) pojazdy były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi 

adresowymi i numerem telefonu Wykonawcy;  

c) na terenie bazy magazynowo-transportowej znajdowały się urządzenia do selektywnego 

gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania;  

d) po zakończonej pracy pojazdy powinny być opróżnione z odpadów i parkowane wyłącznie 

na terenie bazy magazynowo-transportowej;  

3) W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów należy zapewnić, aby:  

a) konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych 

odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady;  

b) pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po 

opróżnieniu pojemników;  

4) Wykonawca ma obowiązek przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych oraz 

pozostałości  z sortowania odpadów komunalnych, odebranych od właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie gminy Czarnocin do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych RIPOK w Rzędowie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się skierowanie 

strumienia odpadów do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu.  

5) Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czarnocin, od właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne oraz z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe. Usługa obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do 

punktów trudno dostępnych (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu 

i śniegu) poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów 

z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji – wynikających ze złych parametrów 

technicznych dróg.  

 

UWAGA: Zaleca się by Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji w terenie w celu 

zapoznania się z warunkami lokalnymi i specyfiką terenu gminy Czarnocin.  

 

6) Transport odpadów segregowanych „u źródła” do miejsca segregacji w celu uzyskania 

i przekazania do odzysku surowców wtórnych musi odbywać się z zachowaniem przepisów 

o gospodarowaniu odpadami.  

7) Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu roczne sprawozdania z ilości odebranych 

i poddanych zagospodarowaniu odpadów zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości 
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i porządku w gminach. Ilość odpadów winna być podana w Mg. Sprawozdanie Wykonawca 

przekazuje Zamawiającemu do końca stycznia roku następnego.  

8) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przed podpisaniem umowy harmonogramu 

odbioru odpadów komunalnych na 2023 rok, na podstawie którego ma być realizowana usługa 

odbioru odpadów (z podziałem na odpady segregowane, odpady zmieszane wraz 

z określeniem kolejności miejscowości, z których odbierane będą odpady). Harmonogram musi 

uwzględniać częstotliwość odbioru odpadów zgodną z zapisami Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Czarnocin. Wywóz odpadów będzie odbywał się ściśle 

wg Harmonogramu, uzgodnionego przez Wykonawcę i Zamawiającego. Harmonogram na 

2024 rok Wykonawca dostarczy do dnia 1 grudnia 2023 roku. 

9) Wykonawca nie może w trakcie odbioru i transportu mieszać odpadów gromadzonych 

selektywnie z odpadami gromadzonymi w sposób nieselektywny.  

10) Do obowiązków Wykonawcy należy kontrolowanie właścicieli nieruchomości pod kątem 

wypełniania obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz 

niezwłoczne informowanie o każdorazowym przypadku niedopełnienia przez właściciela 

nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

Wykonawca zobowiązany jest do kontroli rzetelności wykonywania przez mieszkańców gminy 

selektywnej zbiórki odpadów. W każdym przypadku niedopełnienia przez właściciela 

nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Gminę.  

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu informacji                             

o niezgodnym z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnocin 

gromadzeniu odpadów, w szczególności ich mieszaniu lub przygotowaniu do odbierania 

w niewłaściwych pojemnikach. Informacja powinna zawierać w szczególności: 

- adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z Regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnocin, 

- zdjęcia w postaci cyfrowej dowodzące, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy. 

Zdjęcia muszą zostać wykonane w taki sposób, aby nie budząc wątpliwości pozwalały na 

przypisanie pojemników, w tym worków, do konkretnej nieruchomości, 

- dane pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili fakt niezgodnego z Regulaminem 

postępowania z odpadami komunalnymi oraz ewentualne oświadczenia przez nich przekazane, 

11) Wykonawca ma obowiązek ważenia pojazdów w dniu zbiórki odpadów. W tym celu Wykonawca 

zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt dokonywać ważenia pojazdów przed 

rozpoczęciem zbiórki oraz po jej zakończeniu w każdym dniu zbiórki na wadze posiadającej 

aktualną legalizację. Dodatkowo każdego dnia zbiórki przedstawiciel Zamawiającego 

potwierdza puste komory pojazdów przed rozpoczęciem zbiórki. Dowody ważenia pojazdów 

Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu wraz z fakturą. Za każdorazową sytuację 

braku ważenia pojazdów oraz braku umożliwienia przedstawicielowi Zmawiającego  

sprawdzenia, czy komory pojazdów przed rozpoczęciem zbiórki są puste Wykonawca zapłaci 

kary umowne określone w umowie. 

12) Wykonawca ma obowiązek wyposażyć swoje pojazdy w system monitoringu GPS z lokalizacją                            

i przebiegiem trasy. Wydruki potwierdzające dane z GPS dotyczące każdego dnia zbiórki 

odpadów na terenie gminy Czarnocin Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu wraz 

z fakturą. 

13) Wykonawca nie może mieszać odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Czarnocin 

z odpadami odebranymi z terenu innej gminy. 

 

XXII. Termin wykonania zamówienia.  

Wymagany termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.  

 

  



15 
 

XXIII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy. 

Wg Załącznika nr 7 do SWZ – projekt umowy. 

 

XXIV. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający 

będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych 

i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal (Nazwa odbiorcy: URZĄD GMINY W CZARNOCINIE (28-506 

CZARNOCIN, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) adres skrzynki ePUAP: /uq3t0qp921/SkrytkaESP).  

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

musi posiadać konto na ePUAP, Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

formularzy: „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do 

„Formularza do komunikacji”. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu 

dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP. 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz 

zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego Regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do 

komunikacji” wynosi 150 MB.  

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń, 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji i dokumentów 

przekazywanych w postępowaniu przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

7. Dane postępowania można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając 

wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”.  

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy 

i załączniki do oferty) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 

komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. 

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

posługują się numerem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (BIP).  

9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej  

e-mail: m.nawrot@czarnocin.com.pl.  

10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń, 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres 

e-mail: m.nawrot@czarnocin.com.pl. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny 

z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).  

11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.  

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
mailto:m.nawrot@czarnocin.com.pl
mailto:m.nawrot@czarnocin.com.pl
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XXV. Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny 

sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej 

sytuacji określonej w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 PZP. 

Nie dotyczy. 

 

XXVI. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami. 

1. W sprawie zamówień publicznych: Mariusz Nawrot tel. 413512169, e-mail: 

m.nawrot@czarnocin.com.pl, 

2. W sprawie przedmiotu zamówienia: Joanna Mucha tel. 413512169, e-mail: 

j.mucha@czarnocin.com.pl. 

 

XXVII. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do 

dnia 15.07.2022 r.  

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. 

 

XXVIII. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, 

.doc., .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym.  

2. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika 

urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie 

Windows, Mac i Linux.  

3. Ofertę należy zaszyfrować w sposób opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 

(szyfrowanie odbywa się automatycznie).  

4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu 

zaufanego.  

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 

przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca utworzy folder 

.zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem 

miniPortalu Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składane z ofertą. 

6. Wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku 

wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikiem stanowiącym jawną część skompresowane do 

jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych 

informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnione zastrzeżenie informacji 

jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. 

Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane 

mailto:m.nawrot@czarnocin.com.pl
mailto:j.mucha@czarnocin.com.pl
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przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia 

niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie 

z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy PZP. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub 

oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej 

konkurencji spowoduje ich odtajnienie. 

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu oraz inne wymagane dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale 

SWZ, w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę 

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza oferty, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 

Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane 

w Formularzu ofertowym. 

9. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie – Załącznik nr 2 do SWZ, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 PZP, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

w zakresie wskazanym w Rozdziale XXXVIII SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód 

potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na 

dzień składania ofert. 

10. Oświadczenie – Załącznik nr 2 do SWZ składają odrębnie: 

1) Wykonawca – każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia 

Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy 

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 

2) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca, celem potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw 

wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy. 

 

11. Do oferty Wykonawca załącza również: 

1) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, 

2) Pełnomocnictwo: 

a) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 

Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do 

oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty 

lub do złożenia oferty i podpisania umowy, 

b) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy 

zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego 

będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

tych Wykonawców należy załączyć do oferty. 

UWAGA! Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać 

w szczególności wskazanie: 

a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych 

z nazwy z określeniem adresu siedziby, 

c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania, 

d) pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub 

podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. 

3) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
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a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden 

spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, 

z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 

Wykonawcy. 

b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach 

tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 

poszczególni Wykonawcy. 

c) Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub 

podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą 

reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub 

innym dokumencie. 

4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – Załącznik nr 4 do SWZ 

a) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą; 

b) Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem 

osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą 

reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub 

innym dokumencie. 

12. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

13. Oferta oraz oświadczenia muszą być złożone w oryginale, tj. sporządzone w formie 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty te muszą być podpisane 

przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie 

prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji 

działalności gospodarczej lub przez pełnomocnika. 

14. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

 

XXIX. Sposób oraz termin składania ofert. 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP (Nazwa odbiorcy: URZĄD GMINY W CZARNOCINIE (28-506 

CZARNOCIN, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) adres skrzynki gov (ePUAP): 

/uq3t0qp921/SkrytkaESP) i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty 

opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 15.06.2022 r. do 

godziny 10:00.  

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który złoży więcej niż jedną 

ofertę zostaną odrzucone.  

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.  
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5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty 

otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować, 

ponieważ będzie potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.  

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem 

Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na 

miniPortalu.  

 

XXX. Termin otwarcia ofert. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2022 r. o godzinie 11:00. 

2. Otwarcie ofert jest niejawne.  

3. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte, 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego , otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie 

po usunięciu awarii.  

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

 

XXXI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP – obligatoryjne. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, wobec których zachodzą 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 

PZP: 

1) będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228 – 230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 

299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 

2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 769 ze zm.), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296 – 307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270 – 277d  Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym dnia wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony 

w przepisach prawa obcego; 
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2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 

w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, 

w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 

przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy 

z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

XXXII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1), 4) PZP – fakultatywne. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:  

1) który, naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, 

chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 

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; 

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP.  

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia.  

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 

PZP są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

 

XXXIII. Sposób obliczenia ceny. 

1. Cenę ofertową należy obliczyć jako cenę ryczałtową (art. 632 Kc).  

2. Cenę ofertową należy podać za całość realizacji przedmiotu zamówienia, na które Wykonawca 

składa ofertę. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4damzygm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjzgu
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3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia jak 

i ewentualne ryzyko ekonomiczne, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć 

w momencie składania oferty. 

4. Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto (z podatkiem VAT). 

5. Wiążąca dla Zamawiającego jest cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w formularzu 

oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. 

6. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich liczbowo i słownie, z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

7. W przypadku podania rozbieżnie ceny ofertowej liczbowo i słownie za prawidłową uznaje się cenę 

podaną słownie. 

8. Cena ofertowa nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 

9. W cenie należy uwzględnić ewentualne koszty zaliczek i/lub składek przekazywanych innym 

podmiotom (w przypadku osób fizycznych). Zamawiający z wynagrodzenia brutto Wykonawcy 

potrąci wszystkie składki, które są wymagane przepisami prawa. 

  

XXXIV. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert. 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

oceny ofert o następujących wagach: 

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 Cena brutto  60%=60 pkt 

2 Termin płatności faktury 20%=20pkt 

3 Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych 20%=20 pkt 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

2. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów: 

 

l.p. 

 

Kryterium 

 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna 

ilość punktów 

jakie może 

otrzymać 

oferta 

za dane 

kryterium 

1 Cena brutto 

Liczba punktów = Cn/Cb x 60 

gdzie: 

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie 

odrzuconych 

 - Cb – cena oferty badanej 

 - 60 – wskaźnik stały 

60% 60 pkt 

2 Termin płatności faktury: 

- najkrótszy możliwy termin płatności faktury VAT 

wymagany przez Zamawiającego wynosić będzie 10 

dni.  

- najdłuższy możliwy termin płatności faktury VAT 

uwzględniony do oceny ofert wynosić będzie 30 dni 

 

20% 

 

20 pkt 
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Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności faktury  

dłuższy niż 30 dni, do oceny ofert zostanie przyjęty 

okres 30 dni i taki zostanie uwzględniony w Umowie 

z Wykonawcą. 

- Wykonawca, który zaoferuje termin płatności faktury 

30 dni (najkorzystniejsza wartość) – otrzymuje 20 pkt 

czyli maksymalną liczbę punktów. 

- Wykonawca, który zaoferuje termin płatności faktury 

10 dni (najmniej korzystna wartość) – otrzymuje 0 pkt. 

- Pozostali Wykonawcy (tj. Wykonawcy, którzy  

zaproponowali wartość pośrednią pomiędzy wartością 

najkorzystniejszą a najmniej korzystną) otrzymują liczbę 

punktów obliczoną wg wzoru: 

T = To – Tmin/T max – Tmin x 20, gdzie: 

To – termin płatności faktury oferty ocenianej spośród 

nie odrzuconych ofert, 

Tmax – najwyższy możliwy termin płatności faktury = 

30 dni 

Tmin – najkrótszy możliwy termin płatności faktury = 10 

dni 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 pkt.  

Termin płatności faktury Wykonawca wpisuje 

w „formularzu oferty”. 

3 Częstotliwość odbioru odpadów 

wielkogabarytowych: 

Punktacja dla kryterium będzie następująca: 

Wykonawca , który zaoferuje odbiór odpadów 
wielkogabarytowych 2 i więcej razy w roku otrzyma 20 
pkt. 

Wykonawca który zaoferuje odbiór odpadów 

wielkogabarytowych 1 raz w roku otrzyma 0 pkt. 

Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych 

Wykonawca wpisuje w „formularzu oferty”. 

20% 20pkt 

3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.  

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punków określonych w kryteriach. 

5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 

ofert dodatkowych, zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.   

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są 

zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty z treścią SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym 

w dokumentach zamówienia.  
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9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.  

10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający 

zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 

oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

XXXV. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania.  

3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby 

sprzeczne z ważnym interesem publicznym.  

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 

PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 

podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

6. Wykonawca, o którym mowa w ust. 4, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 

warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 

7 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.  

7. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 

regulującą współpracę tych Wykonawców. 

8. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

9. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić 

postępowanie.  

11. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

12. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:  

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

2) przedłożenia harmonogramu wywozu odpadów, 

3) w zakresie określonym w Rozdziale VIII SWZ przedłożenia listy pracowników fizycznych 

własnych i podwykonawców, w tym kierowców, bezpośrednio związanych z wykonywaniem 

usług będących przedmiotem zamówienia wraz z oświadczeniem, że osoby te są 

zatrudnione na umowę o pracę  stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP. 



24 
 

 

XXXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy. 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 

przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX PZP (art. 505-590). 

 

XXXVII. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

zasadach określonych w Rozdz. XXXI, XXXII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  

   Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów:  

Wykonawca powinien posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czarnocin, prowadzonego na 

podstawie art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) oraz aktualne zezwolenie na transport i odbiór 

odpadów komunalnych. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

   Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Wykonawca dysponuje następującymi narzędziami i urządzeniami: 

4.1) bazą magazynowo-transportową, która musi być usytuowana w odległości nie większej niż 

60 km od granicy gminy Czarnocin i na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł 

prawny. Teren bazy transportowej musi być ogrodzony oraz zabezpieczony w sposób 

uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Baza magazynowo-transportowa musi 

być wyposażona zgodnie z przepisami 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),  

4.2) co najmniej 2 (dwoma) pojazdami specjalnymi do odbierania zmieszanych  odpadów 

komunalnych,  

4.3) co najmniej 2 (dwoma) pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych,  

4.4) co najmniej 1 (jednym) pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów bez funkcji 

kompaktującej. 

b) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały 

wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 

Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał 

lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, a każda z tych usług realizowana była minimum 12 kolejnych 

miesięcy, obejmujące swym zakresem łączną masę odebranych odpadów komunalnych co 
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najmniej 700 Mg. 

 

XXXVIII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia.    

1. Do oferty – Załącznik nr 1 do SWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień 

składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ; 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Zgodnie z art. 274 ust. 1 PZP, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień 

złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających: 

1) Brak podstaw wykluczenia: 

a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, 

który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty 

niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze 

wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ; 

b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji                            

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji; Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. b, zastępuje się je 

odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli 

w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów 

o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, 

notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu 

na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

2) Potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

a) wymagania określone w rozdziale XXXVII pkt 2 SWZ – Oświadczenie o wpisie do rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na terenie gminy Czarnocin, prowadzonego na podstawie art. 9c ust. 

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

z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.).  

b) wymagania określone w rozdziale XXXVII pkt 4 ppkt a SWZ – 

4.1) Dokument potwierdzający dysponowanie bazą magazynowo-transportową, 

4.2); 4.3); 4.4) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych 

dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją                        

o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz należy sporządzić według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ. 

c) wymagania określone w rozdziale XXXVII pkt 4 ppkt b SWZ – Wykaz usług należy 

sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ. 

4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert 

podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia 

w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia. 

5. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 
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dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 

aktualnych na dzień ich złożenia. 

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać 

za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 PZP, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność. 

8. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

9. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać 

Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w Rozdziale XXIV 

SWZ, w zakresie i w sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 

30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452 

z późn. zm.). Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność. 

 

XXXIX. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(spółki cywilne, konsorcja). 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do 

oferty. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, 

o których mowa w Rozdziale XXXVIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

XL. Poleganie na zasobach innych podmiotów. 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału polegać na zdolnościach  

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do 

realizacji którego te zdolności są wymagane.  

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 
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5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on 

w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby w określonych 

w Rozdziale XXXVIII ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie 

z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale XXXVIII SWZ. 

 

XLI. Ochrona danych osobowych. 

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, str. 1), dalej „RODO” 

Zamawiający informuje, że:  

− administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czarnocin, Czarnocin 100, 28-506 

Czarnocin, tel. 413512028;  

− administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się 

pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres 

siedziby Administratora;  

− Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór i transport 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czarnocin”, znak sprawy 

RK.271.2.2022 prowadzonym w trybie podstawowym;  

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ust. 1 PZP;  

− Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz kategorii archiwalnej 

dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków 

międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, stosownie do Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację 

dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt;  

− obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z PZP;  

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

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  

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

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

RODO;  

− 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. 

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony 

danych osobowych.  

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego.  

 

XLII. Załączniki do SWZ. 

 

Załącznik nr 1  – Formularz oferty. 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu.                         

Załącznik nr 3  – Oświadczenie o braku przynależności bądź przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. 

Załącznik nr 4  – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego. 

Załącznik nr 5  – Wykaz narzędzi. 

Załącznik nr 6  – Wykaz usług. 

Załącznik nr 7  – Projekt umowy. 

 

 


