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I. Informacje ogólne 

1. Gmina Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do 
udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi 
pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na 
nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czeremcha”. 

2. Postępowanie prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi: 

1) odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Czeremcha; 

2) odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych 

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 ustawą z dnia 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), wytycznymi 
Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022 oraz Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeremcha, przyjętym Uchwałą Nr XI/62/19 
Rady Gminy Czeremcha z dnia 27 grudnia 2019 roku oraz zmianami ww. przepisów, 
wprowadzanymi w trakcie realizacji zamówienia. 

2. Zakres zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie następujących frakcji 
odpadów: 

1) nieruchomości zamieszkałe, położone na terenie Gminy Czeremcha: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 
b) segregowane odpady komunalne tj.: 

˗ papier i tektura, 
˗ metale, 
˗ tworzywa sztuczne,  
˗ szkło (białe i kolorowe), 
˗ odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
˗ bioodpady, 
˗ popiół i żużel, 

2) Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: 
˗ papier i tektura, 
˗ metale, 
˗ tworzywa sztuczne,  
˗ szkło (białe i kolorowe), 
˗ odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
˗ bioodpady, 
˗ komunalne odpady niebezpieczne, 
˗ przeterminowane leki i chemikalia, 
˗ odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i 
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

˗ zużyte baterie i akumulatory, 
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˗ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
˗ meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
˗ zużyte opony, 
˗ odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 
˗ odpady tekstyliów i odzieży. 

3. Charakterystyka Gminy Czeremcha: 

˗ Powierzchnia obszaru administracyjnego Gminy Czeremcha – ok. 97 km2;   
˗ Liczba mieszkańców wg ewidencji ludności (stan na 30.09.2020 r.): zameldowanych na pobyt 

stały – 3 100, zameldowanych na pobyt czasowy – 52; 
˗ Liczba gospodarstw domowych zamieszkałych (stan na 30.09.2020 r. wg złożonych deklaracji) 

– 1 084 (w tym 167 lokali w zabudowie wielorodzinnej – 9 wspólnot i 917 w zabudowie 
jednorodzinnej); 

˗ Objazd wszystkich miejscowości Gminy Czeremcha – ok. 160 km. 
˗ Zestawienie nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie 

Gminy Czeremcha wg stanu na 30.09.2020 r.: 
 

Lp. Miejscowość 
Łączna liczba nieruchomości 

zabudowa jednorodzinna 
zabudowa 

wielorodzinna 
1. Berezyszcze 11 - 
2. Bobrówka 19 - 
3. Czeremcha 600 9 wspólnot (167 lokali) 
4. Czeremcha-Wieś 87 - 
5. Jancewicze 3 - 
6. Kuzawa 61 - 
7. Opaka Duża 8 - 
8. Pohulanka 5 - 
9. Połowce 7 - 
10. Stawiszcze 67 - 
11. Wólka Terechowska 30 - 
12. Zubacze 19 - 

Łącznie: 917 9 (167 lokali) 

4. Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Czeremcha w I pół. 2020 r.: 

Kod i rodzaj odpadu 
Odebrane z PSZOK 
w Czeremsze w Mg 

Odebrane z nieruchomości 
zamieszkałych w Mg 

20 03 07 wielkogabarytowe  13,6000 - 
16 01 03 zużyte opony  4,1600 - 
15 01 06 opakowania zmieszane  0,7400 - 
15 01 07 opakowania ze szkła  1,0000 26,8400  
20 01 01 papier i tektura  2,0200 5,9800 
17 01 07 gruz z rozbiórek  12,5800 - 
20 03 01 odpady zmieszane  - 121,0800  
20 01 08 odpady kuchenne  - 1,7600  
20 02 01 odpady uleg. biodegradacji  - 14,6200  
20 01 99 inne odp. zb. selekt. (popiół)  - 33,7600  
15 01 06 opakowania zmieszane  - 22,7200  
20 01 02 szkło  - 0,4500 

Łącznie: 34,1000 227,2100 
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5. System odbioru odpadów komunalnych: 

1) Nieruchomości zamieszkałe – zabudowa jednorodzinna: 

Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie mieszany pojemnikowo – workowy 
system zbiórki odpadów. 

a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

˗ Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powinny być odbierane z pojemników o 
pojemności 80 l, 120 l, 240 l lub 1100 l. 

˗ Pojemniki zapewniają właściciele nieruchomości. 
˗ Częstotliwość wywozu – w okresie od 01 kwietnia do 30 października – raz na 2 tygodnie, 

w pozostałym okresie – raz na miesiąc. 

b)  Segregowane odpady komunalne: 

˗ Selektywne zbieranie odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej 
odbywać się będzie w systemie workowym. Wprowadza się następujące rodzaje worków: 
 żółty – tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 
 niebieski – papier i tektura; 
 zielony – szkło białe i kolorowe; 
 brązowy – bioodpady; 
 szary – popiół, żużel.  

˗ Wszystkie rodzaje worków zapewnia Wykonawca. 
˗ Częstotliwość wywozu – bioodpady – w okresie od 01 kwietnia do 30 października – raz 

na 2 tygodnie, w pozostałe miesiące – raz na miesiąc; pozostałe odpady segregowane – raz 
na miesiąc przez cały rok. 

2) Nieruchomości zamieszkałe – zabudowa wielorodzinna: 

a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

˗ Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powinny być odbierane z pojemników o 
pojemności do 1100 l.  

˗ Pojemniki zapewniają właściciele nieruchomości. 
˗ Częstotliwość wywozu – w okresie od 01 kwietnia do 30 października – raz na tydzień, w 

pozostałe miesiące – raz na 2 tygodnie. 

b) Segregowane odpady komunalne: 

˗ Selektywne zbieranie odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej, 
obejmujące następujące frakcje odpadów:  
 tworzywa sztuczne, opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe – odbywać 

się będzie do pojemników o pojemności do 1100 l, 
 papier i tektura – odbywać się będzie do pojemników o pojemności do 1100 l, 
 szkło białe i kolorowe – odbywać się będzie do pojemników o pojemności do 1100 l, 
 bioodpady – odbywać się będzie do pojemników o pojemności do 240 l, 
 popiół lub żużel – odbywać się będzie do pojemników o pojemności do 240 l. 

˗ Pojemniki zapewniają właściciele nieruchomości. 
˗ Częstotliwość wywozu – bioodpady – w okresie od 01 kwietnia do 30 października – raz 

na tydzień, w pozostałe miesiące – raz na miesiąc, pozostałe odpady segregowane – raz na 
miesiąc przez cały rok. 

3) Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 

Do obowiązków umownych Wykonawcy należy: 



 
 

 Strona 5  

a) odbiór i transport selektywnie zebranych odpadów komunalnych z Gminnego Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Czeremsze, na zgłoszenie 
Zamawiającego, co najmniej 1 raz w roku, obejmujących następujące rodzaje odpadów: 
˗ papier i tektura, 
˗ metale, 
˗ tworzywa sztuczne,  
˗ szkło (białe i kolorowe), 
˗ odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
˗ bioodpady, 
˗ komunalne odpady niebezpieczne, 
˗ przeterminowane leki i chemikalia, 
˗ odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i 
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

˗ zużyte baterie i akumulatory, 
˗ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
˗ meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
˗ zużyte opony, 
˗ odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 
˗ odpady tekstyliów i odzieży. 

b) zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku 
lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie 
Zamawiającemu dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

6. Wyposażenie nieruchomości w worki niezbędne do realizacji usługi w zakresie przedmiotu 
zamówienia: 

1) Po każdorazowym odbiorze wysegregowanych odpadów Wykonawca zobowiązany jest 
pozostawić worki w ilości odpowiadającej odebranym workom, przy czym pierwszy 
kompletny zestaw worków Wykonawca musi dostarczyć najpóźniej w terminie 5 dni od daty 
rozpoczęcia świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania. Worki do 
selektywnej zbiórki odpadów dostarcza Wykonawca na własny koszt. 

2) Rodzaje worków: 

˗ żółte, przeznaczone do: tworzyw sztucznych, metali, odpadów opakowaniowych 
wielomateriałowych, 

˗ niebieskie, przeznaczone do: papieru i tektury, 
˗ zielone, przeznaczone do: szkła, 
˗ szare, przeznaczone do: popiołu i żużlu, 
˗ brązowe, przeznaczone do bioodpadów. 

3) Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: 

a) kolor: żółty, niebieski: 
˗ materiał: folia polietylenowa LDPE, 
˗ pojemność: 120 l, 
˗ grubość: co najmniej 40 mikronów; 

b) kolor: zielony, brązowy: 
˗ materiał: folia polietylenowa LDPE, 
˗ pojemność: min. 80 l, 
˗ grubość: co najmniej 60 mikronów; 

c) kolor: szary: 
˗ materiał: folia polietylenowa LDPE, 
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˗ pojemność: min. 60 l, 
˗ grubość: co najmniej 60 mikronów. 

7. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia: 

1) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie instalacji, w szczególności instalacji 
komunalnych, do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości będzie przekazywać odebrane odpady. 

2) Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych 
zamówieniem, niezwłocznie po podpisaniu umowy. W trakcie realizacji usługi możliwe są 
zmiany adresów i liczby obsługiwanych nieruchomości. Zmiany mogą dotyczyć zarówno 
zmniejszenia jak i zwiększenia liczby nieruchomości. 

3) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować 
w godzinach 600 – 2000. 

4) Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach 
i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca będzie 
sporządzać harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie po akceptacji publikował na 
ogólnie dostępnej stronie internetowej, a Wykonawca w formie wydruków będzie zobowiązany 
przekazywać właścicielom nieruchomości podczas odbioru odpadów. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do odebrania każdej ilości odpadów komunalnych 
wytworzonych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy. 

6) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej ilość odebranych 
odpadów komunalnych oraz wykonywanych tras przejazdu (na wypadek reklamacji lub 
ewentualnie innej potrzeby uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych informacji). 

7) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu 
nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku 
stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji 
odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 
Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej 
sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o 
niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do 
informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację – w formie fotografii i 
notatki. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim 
dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. 

8) Zgodnie z art. 9e ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach – zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze 
zmieszanymi odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości oraz 
selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą. 

9) Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czeremcha Wykonawca 
zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie z 
obowiązującym prawem i zasadą bliskości (art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o 
odpadach), do instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w tym instalacji 
komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach. 

10) Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). 

11) System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku 
prowadzenia działalności gospodarczej (odpadów poprodukcyjnych). 

12) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu faktur wraz wykazem 
nieruchomości zobowiązanych do selektywnej zbiórki odpadów, a nie przeprowadzających jej 
(nie segregujących odpadów). 

13) Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za 
dany okres rozliczeniowy raportów wagowych zawierających wyszczególnienie miejsca 
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odbioru odpadów oraz ilości i rodzaju odebranych odpadów (zgodnie z obowiązującą 
klasyfikacją odpadów), na których znajdować się winna adnotacja, że odpady pochodzą z 
terenu Gminy Czeremcha. 

14) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, w tym kart przekazania 
odpadów za pośrednictwem elektronicznej bazy (BDO). 

15) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu w wersji papierowej i 
elektronicznej sprawozdań rocznych, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

16) Wykonawca odpowiada za dostarczenie niezbędnych informacji umożliwiających 
sporządzenie przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie również do 
przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji 
odpadów, jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie 
obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko 
informacji, w posiadaniu których będzie Wykonawca, a nie Zamawiający. 

17) Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania zgodnie z art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 
r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15 grudnia 2017 roku w sprawie poziomów 
ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2412), Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022 przyjętym 
Uchwałą Nr XXXII/280/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku, 
zmienionym Uchwałą Nr VI/42/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 18 lutego 2019 
roku oraz zmianami ww. przepisów, wprowadzanymi w trakcie realizacji zamówienia. W 
przypadku nie osiągnięcia poziomów odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia oraz ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji, kary nałożone na 
Gminę Czeremcha będą ponoszone przez Wykonawcę. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

10. Wykonawcy zobowiązani są do wskazania w ofercie części zamówienia, których realizację 
zamierzają powierzyć podwykonawcom [wymagane oświadczenie w ww. zakresie zawarte jest na 
formularzu ofertowym]. 

11. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom 
wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie 
pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące część zamówienia 
publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem 
(podwykonawcą). 

12. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

90500000-2 – Usługi związane z odpadami 
90511000-2 – Usługi wywozu odpadów 
90512000-9 – Usługi transportu odpadów 
90513100-7 – Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 
90514000-3 – Usługi recyklingu odpadów 
90533000-2 – Usługi gospodarki odpadami 
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III. Termin wykonania zamówienia 
 
Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 

  
IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia 

 
1.  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu w zakresie: 

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W tym zakresie Zamawiający wymaga aby 
Wykonawca:  

a) Posiadał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czeremcha. 

b) Posiadał wpis do rejestru, prowadzonego przez Marszałka Województwa dla podmiotów 
gospodarujących odpadami (BDO), zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z zm.) – w zakresie objętym przedmiotem 
zamówienia. 

2) Sytuacji finansowej lub ekonomicznej. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca posiadał opłaconą polisę, w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, 
że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 300 000 zł. 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej. W tym zakresie Zamawiający wymaga aby 
Wykonawca:  

a) Posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonanie lub 
wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zagospodarowania odpadów 
komunalnych o łącznej masie co najmniej 1 000 Mg, przez okres 12 miesięcy. Warunek 
uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług 
łącznie w jednym zamówieniu lub oddzielnie w kilku odrębnych zamówieniach. 

b) Dysponował następującym potencjałem technicznym: 

– bazą magazynowo-transportową spełniającą wymagania rozporządzenia 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); 

– co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania 
selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jednym pojazdem 
do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, spełniającymi wymogi wskazane w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122). 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, po 
spełnieniu warunków określonych w art. 22a Pzp. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
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podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają 
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 
przez Zamawiającego:  

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 

b)  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w 
pkt 1.2) i 1.3).  

5. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz 
art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp. 

6. Przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp dotyczą Wykonawcy, w 
stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 poz. 978 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy 
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t. jedn. Dz. U. 2015 poz. 233 ze zm.).  

7. Przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp dotyczą Wykonawcy, który 
naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba 
że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności. 
 

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych 

przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia 
 
1. Do potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez 

Zamawiającego oraz braku podstaw wykluczenia służą następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [wg załącznika nr 2a  
do SIWZ]; 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [wg załącznika nr 2b do SIWZ]; 

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

4) potwierdzenie wpisu do rejestru BDO zgodnie z wymogami art. 49-50 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.);  

5) oświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czeremcha;  
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6) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli opłata ubezpieczenia nastąpiła w innej 
formie niż gotówka, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dowód opłaty ubezpieczenia. 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 
Zamawiającego dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych 
dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp; 

7) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i 
doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i odbiorców (w tym wielkość odebranych odpadów komunalnych w Mg) oraz 
załączenie dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dokumentem, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy [wg załącznika nr 4 do SIWZ]; 

8) wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych, którymi dysponuje Wykonawca w 
celu należytego wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi 
zasobami [wg załącznika nr 5 do SIWZ]; 

9) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dotyczy Wykonawców polegających na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy Pzp 
[wg załącznika nr 6 do SIWZ]. 

2. Zamawiający, działając w oparciu o art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, 
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych 
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, określonych w punktach 1.3) – 1.8),  

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej: 

1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.3), składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

2) dokumenty, o których mowa w pkt 1.3), powinny być wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

3) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów określonych 
w pkt 1.3) – zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. Oświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5. W przypadku przedsiębiorców ubiegających się wspólnie o zamówienie (spółka cywilna, 
konsorcjum), przedsiębiorcy składają oddzielnie oświadczenia wymienione w pkt 1.1) i 1.2) 
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Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6. Wykonawcy polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 22a ust. 
2 ustawy Pzp, przedstawiają na żądanie Zamawiającego dokumenty dotyczące tych podmiotów w 
zakresie określonym w pkt 1.3). 

7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w pkt 1, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz 
danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 
1, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający 
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

 
VI. Opis sposobu przygotowywania ofert i zasad postępowania po otwarciu ofert 

 
1. Oferta musi zawierać: 

1) wypełniony formularz ofertowy [wg załącznika nr 1 do SIWZ]; 

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [wg załącznika nr 2a  
do SIWZ]; 

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [wg załącznika nr 2b do SIWZ]; 

4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w 
postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy spółek 
cywilnych, konsorcjów); 

5) pełnomocnictwo do podpisywania oferty lub poświadczania kserokopii dokumentów za 
zgodność z oryginałem (jeżeli dotyczy); 

6) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dotyczy Wykonawców polegających na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy Pzp) – 
[wg załącznika nr 6 do SIWZ]. 

2. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 
internetowej informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazują 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp [wg załącznika nr 3 do SIWZ]. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z dokumentów dołączonych 
do oferty powinno wynikać umocowanie osób podpisujących ofertę do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo ogólne umocowanie do 
reprezentowania ich w postępowaniach, w tym zawierania umów, w zakresie zamówień 
publicznych, z zastrzeżeniem pkt 13.1 niniejszego rozdziału (dotyczy jedynie podmiotów 
wspólnie ubiegających się o zamówienie: spółki cywilnej, konsorcjum). 

4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie 
formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników 



 
 

 Strona 12  

opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści 
z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. 

5. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy 
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie ze 
sposobem reprezentacji. 

6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

7. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez 
upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie ze sposobem reprezentacji 
określonym w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy: 

1) dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem; 

2) w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie 
ze sposobem reprezentacji określonym w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) lub 
przez osoby wymienione w pkt 7.4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 
odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 
Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; 

3) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu 
za zgodność z oryginałem);  

4) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumentach rejestracyjnych 
(ewidencyjnych) Wykonawcy lub podmiotów, o których mowa w pkt 7.2, należy do oferty 
dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie 
oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, 
których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), 
zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. 

8. W przypadku załączania do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć 
wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę w sposób opisany w 
pkt 7 niniejszego rozdziału. 

9. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była 
ponumerowana kolejnymi numerami. 

10. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający 
jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich). 

11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być 
parafowane (podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. Parafka (podpis) 
winna być naniesiona w sposób umożliwiający jej identyfikację (np. wraz z imienną pieczątką 
osoby ją sporządzającej). 

12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, 
że nie mogą one być udostępniane; 

1) przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.) rozumie się 
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informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze 
ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem 
informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z 
informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w 
celu utrzymania ich w poufności; 

2) Zamawiający zaleca, aby stosowne zastrzeżenie Wykonawca złożył na formularzu ofertowym; 

3) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty; 

4) Wykonawca nie może zastrzec m.in. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 ustawy 
Pzp); 

5) Zamawiający ma prawo badać skuteczność dokonanego zastrzeżenia tajemnicy 
przedsiębiorstwa – w razie stwierdzenia, że dane informacje nie mogły być przez Wykonawcę 
zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa – zostaną one odtajnione przez Zamawiającego; 

6) udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być 
udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia; 

7) udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych 
zasadach:  

 osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego wniosek 
o udostępnienie treści protokołu lub/i załączników do protokołu, 

 Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 
przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione. 

13. W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (dotyczy 
spółki cywilnej, konsorcjum) Zamawiający wymaga, aby:  

1) ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego (do oferty należy dołączyć stosowny dokument ustanawiający pełnomocnika, np. 
pełnomocnictwo, umowę spółki cywilnej, umowę konsorcjum); 

2) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane były wyłącznie z pełnomocnikiem lub 
Wykonawcą wyznaczonym przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia do dokonywania rozliczeń w ich imieniu; 

3) w przypadku, gdyby oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została 
wybrana w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający przed podpisaniem umowy może 
zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.  

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

 
VII. Wymagania dotyczące wadium 

 
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 

złotych). 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych,  
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 103, 
poz. 1158 ze zm.).  

3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego nr 
57102013320000110200377226 z dopiskiem „WADIUM w postępowaniu 
GGiOŚ.271.10.2020.ES”. 

4. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w pkt 2 lit. b - e, należy złożyć w formie oryginału 
w Urzędzie Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, pokój nr 12. Prosimy nie 
załączać oryginału gwarancji ani poręczenia do oferty. 

5. Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. 
Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z 
imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) 
winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego 
w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej 
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 
20.11.2020 r. do godz. 9:00. 

7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na 
rachunku bankowym Zamawiającego. 

8. Jeżeli Wykonawca nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, jego oferta zostanie 
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 

9. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

10.  Wykonawca, którego oferta została wybrana, straci wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy: 

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

11.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, 
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub 
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co 
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. 

VIII. Termin związania ofertą  
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 
 

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
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1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 
17-240 Czeremcha, pokój nr 12, w terminie najpóźniej do dnia 20.11.2020 r. do godz. 9:00. 

1) Kopertę należy zaadresować jak niżej:  

Gmina Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha 
Oferta na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na 

nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czeremcha” 
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 20.11.2020 GODZ. 9:30 

 
2) Koperta powinna być opatrzona także nazwą i adresem Wykonawcy. 

3) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej 
korespondencji i niedostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym 
w SIWZ) ponosi Wykonawca. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, 
w dniu 20.11.2020 r. o godzinie 9:30. 

1) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.  

2) Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej 
www.czeremcha.pl informacje dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także ceny, 
terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 
X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz 

informacje o sposobie porozumiewania się i przekazywania oświadczeń i 
dokumentów 

  
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu jest Edyta Szymaniuk-Paryż, tel. 85 685 04 

00 e-mail: gmina@czeremcha.pl 

Informacje będą udzielane w godz. 800 – 1500 z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.  

a) pisma należy przesyłać pod adres: Urząd Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 
Czeremcha; 

b) listy elektroniczne należy przesyłać na adres: gmina@czeremcha.pl 

Forma pisemna jest zastrzeżona dla oferty oraz zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień oferty. 

3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie wszelkich 
wątpliwości związanych z SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do 
Zamawiającego w terminie późniejszym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ, bez wskazania źródła zapytania. 

5. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może 
zmienić treść SIWZ: 

1) dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ; 
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2) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny 
jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

6. Dokonane wyjaśnienia i zmiany SIWZ Zamawiający zamieści również na stronie internetowej 
www.czeremcha.pl 

 
XI. Zmiana i wycofywanie oferty 

 
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, 
poprawek, itp. przed terminem składania ofert. 

2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie powiadomienia. 

 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

 
1. Za wynagrodzenie całego przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie jednostkowe za odbiór 

i zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych z terenu Gminy Czeremcha.  

2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia 
wynikające bezpośrednio z SIWZ oraz koszty wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania 
przedmiotu zamówienia, a nie wymienionych w dokumentach, których wykonanie jest konieczne 
dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności:  

1) koszty związane z zagospodarowaniem odpadów,  

2) koszty ubezpieczenia,  

3) wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji 
przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli 
występuje. 

4.  Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż 
zastosowana stawka VAT jest stawką obowiązującą na dzień składania ofert.  

5. W przypadku, gdy stawka VAT jest inna niż podstawowa lub Wykonawca jest zwolniony z podatku 
VAT, zobowiązany jest wskazać w ofercie podstawę prawną zastosowania innej stawki lub 
podstawę zwolnienia z podatku VAT.  

6. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

XIII. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i opis sposobu  
oceny ofert 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami: 
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A.  Cena ofertowa – 60% 

liczonym wg wzoru: 

                     Cmin 
   Co =                                  x 60 pkt 
                     Co bad 

gdzie: 

Co bad – cena ofertowa brutto badanej oferty,  

Cmin – najniższa zaoferowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu; 

B.  Termin płatności faktury – 40% 

Zamawiający oceniając oferty przyzna w przedmiotowym kryterium oceny ofert punkty wg 
poniższego schematu: 

Oferowany termin płatności faktur Ilość punktów 
14 dni 0 punktów 

od 15 dni do 21 dni 12 punktów 
od 22 dni do 29 dni 24 punkty 

30 dni  40 punktów 

2. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym oferowanego terminu płatności 
faktur, Zamawiający przyjmie, że zaoferował termin 14–dniowy (tacy Wykonawcy w kryterium 
oceny ofert „termin płatności” uzyskają 0 punktów). Wykonawcy mogą zaoferować termin 
płatności faktur nie krótszy niż 14 dni (termin minimalny) – oferty Wykonawców, którzy zaoferują 
termin płatności faktur krótszy niż 14 dni, zostaną odrzucone.  

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość 
punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu, stanowiąca sumę punktów 
przyznanych w kryterium oceny ofert „cena ofertowa” oraz kryterium oceny ofert „termin płatności 
faktury”. 

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi 
na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o 
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert 
dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 
określonym przez Zamawiającego.  

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie Pzp i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

 

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o: 

- wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru i punktacją przyznaną 
złożonym ofertom w kryteriach oceny ofert albo o unieważnieniu postępowania,  

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania,  
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
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- unieważnieniu postępowania.  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zostanie również 
zamieszczona na stronie internetowej: www.czeremcha.pl  

Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 

2. W przypadku, gdyby została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum), Zamawiający przed podpisaniem umowy 
może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.  

3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone 
w Dziale VI ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec następujących czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,  

c) odrzucenia oferty odwołującego, 

d) opisu przedmiotu zamówienia, 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 
5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ 
na stronie internetowej. 

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 lub 4 wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje 
odwołanie.  

 
XVI. Informacja dla Wykonawcy zgodnie z art. 13 RODO w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

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 
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(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 
Czeremcha, tel. 85 685 04 00, e-mail: gmina@czeremcha.pl; 

b) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Katarzyna Roszczenko, e-mail: 
iodoug@czeremcha.pl; 

c) 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, transport i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych 
na terenie gminy Czeremcha”, znak sprawy: GGiOŚ.271.10.2020.ES prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego; 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;   

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) 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 – 
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO – 
prawo do 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;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

i) 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. 

 

XVII. Lista załączników do SIWZ 

 
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.  
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2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2a. 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2b. 

4. Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 3. 

5. Wykaz wykonanych zamówień – Załącznik nr 4. 

6. Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych – Załącznik nr 5. 

7. Zobowiązanie podmiotu do oddania w dyspozycję Wykonawcy niezbędnych zasobów – Załącznik 
nr 6. 

8. Wzór umowy – Załącznik nr 7. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy 

 

 

 

...................................................                                                                                       .....................................          
/Nazwa i adres Wykonawcy/                                                                                                               /miejscowość i data/ 

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

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

 
OFERTA 
Do Gminy Czeremcha 
ul. Duboisa 14 
17-240 Czeremcha 
 

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na 
nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czeremcha” (znak sprawy: 
GGiOŚ.271.10.2020.ES), działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, oświadczamy iż:  

1. oferujemy zrealizowanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym SIWZ 
na następującą cenę: 

Cena ofertowa netto za 1 Mg: …………………………………. zł  

(słownie: …………………………………………………………………………………………..) 

Podatek VAT (….. %): …………………………………………  zł 

Cena ofertowa brutto za 1 Mg: ……………………………… zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………………..) 

2. oferujemy ……….. – dniowy termin płatności faktur (nie krótszy niż 14 dni); 

3. oświadczamy, że odbierane odpady komunalne zobowiązujemy się przekazywać do 
zagospodarowania następującej komunalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych: 

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

4. zamówienie zrealizujemy w terminie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.; 

5. wadium w wysokości 5.000,00 zł wnieśliśmy w formie .......................................;  

6. cena ofertowa brutto jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane 
z realizacją zamówienia; 

7. zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem 
umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte; 

8. zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego; 

9. wszystkie informacje podane w ofercie oraz w oświadczeniach i dokumentach załączonych do 
oferty są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 
konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji; 
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10. jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej / nie jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem 
w rozumieniu ww. ustawy;* 

11. wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego / 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w 
odniesieniu do następujących towarów lub usług: ____________________. (Wartość towaru/ 
usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ____________________ zł 
netto);** 

12. zamówienie realizować będziemy z udziałem podwykonawców w części:*** 

a) ....................................................................... - ........................................................, 
                          (nazwa podwykonawcy)                                                                       (zakres) 

b) ....................................................................... - ........................................................, 
                          (nazwa podwykonawcy)                                                                       (zakres)   

c) ....................................................................... - .........................................................  
                           (nazwa podwykonawcy)                                                                       (zakres) 

13. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 

14. tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, która nie będzie podlegać udostępnieniu są następujące informacje:**** 

a) ............................................................................................... 

b) ............................................................................................... 

15. składając niniejszą ofertę oświadczam/oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne 
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu.***** 

 
  

                                                                                             .........................................................   
                                             /podpis upełnomocnionego(ych) 

                             przedstawiciela(i) Wykonawcy/ 
 
 
 
 
                                      

 Uwaga: 
  
  
* niepotrzebne skreślić, a w przypadku przedsiębiorców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

wypełnić ten punkt odrębnie dla każdego z przedsiębiorców, 
*** jeżeli Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia siłami własnymi, nie wypełnia przedmiotowego 

punktu lub wpisuje formułę np. „nie dotyczy”, 
**** należy wymienić dokumenty lub ich części albo podać numery stron na których znajdują się informacje będące 

tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
***** w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowanie obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, 
Wykonawca nie składa oświadczenia o treści wskazanej w pkt 18 (Zamawiający zaleca w takim przypadku 
usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 
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Załącznik nr 2a do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

 

......................................                                                                                 
/pieczęć Wykonawcy/                                                                                                             

 
Oświadczenie wykonawcy  

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

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór, transport i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na 
terenie gminy Czeremcha” (znak sprawy: GGiOŚ.271.10.2020.ES) oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 
w rozdziale IV pkt 1 SIWZ. 
 

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

 

.........................................................  
    /podpis upełnomocnionego(ych) 
     przedstawiciela(i) Wykonawcy/ 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w rozdziale IV pkt 1 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

 

a) ....................................................................... - ........................................................, 
                          (nazwa i adres podmiotu)                                                                       (zakres) 

b) ....................................................................... - ........................................................, 
                          (nazwa i adres podmiotu)                                                                       (zakres)   

c) ....................................................................... - .........................................................  
                           (nazwa i adres podmiotu)                                                                       (zakres) 

 
 

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

 

.........................................................  
    /podpis upełnomocnionego(ych) 
     przedstawiciela(i) Wykonawcy/ 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

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

 

 
.........................................................  
    /podpis upełnomocnionego(ych) 
     przedstawiciela(i) Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 2b do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 

 

......................................                                                                                          
/pieczęć  Wykonawcy/                                                                                                               

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

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

Prawo zamówień publicznych  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór, transport i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na 
terenie gminy Czeremcha” (znak sprawy: GGiOŚ.271.10.2020.ES), oświadczam co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 
ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 
8 ustawy Pzp. 

 

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

 

.........................................................  
   /podpis upełnomocnionego(ych) 
     przedstawiciela(i) Wykonawcy/ 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 

1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

 

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

 
 

.........................................................  
   /podpis upełnomocnionego(ych) 
    przedstawiciela(i) Wykonawcy/ 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą 

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

.........................................................  
    /podpis upełnomocnionego(ych) 
     przedstawiciela(i) Wykonawcy/ 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 

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

 

.........................................................  
   /podpis upełnomocnionego(ych) 
    przedstawiciela(i) Wykonawcy/ 

  



 
 

 Strona 27  

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do grupy 
kapitałowej 

 

 

......................................                                                                                  .....................................          
/pieczęć  Wykonawcy/                                                                                                              /miejscowość i data/ 

 
 
Działając w imieniu …………………………………………………………………………………… 

/nazwa i adres Wykonawcy/ 
 
złożywszy ofertę w przetargu nieograniczonym na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czeremcha” (znak 
sprawy: GGiOŚ.271.10.2020.ES) oświadczam (oświadczamy), że: 
 
 
należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz. U. 2019 poz. 369) co następujące podmioty składające oferty 
w przedmiotowym postępowaniu: * 

1) …………………………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………………………. 

4) …………………………………………………………………………. 

 
 

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

/podpis upełnomocnionego(ych) 
przedstawiciela(i) Wykonawcy/ 

 
 

                                                                                                                                                                              
 
nie przynależymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz. U. 2019 poz. 369) z żadnym z wykonawców 
składających oferty w przedmiotowym postępowaniu * 

 
  

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

/podpis upełnomocnionego(ych) 
przedstawiciela(i) Wykonawcy/ 

 
UWAGA: 
* wypełnić tylko tą część oświadczenia, która dotyczy Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz zrealizowanych zamówień 

 
Nazwa i adres Wykonawcy: ........................................................................................ 

 

Lp. Przedmiot usługi 

Nazwa i adres podmiotu, 
na rzecz którego 

zamówienie zostało 
wykonane 

Wartość zamówienia 
Termin 

wykonania zamówienia 
Ilość odpadów odebranych 

przez Wykonawcę 

 

 
 
 

  
 
 
 

  

      

      

      

 
Uwaga: 

- do wykazu należy dołączyć referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. 
 
    

 .........................................................   
           /podpis upełnomocnionego(ych) 

        przedstawiciela(i) Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: ........................................................................................ 
 

Lp. Rodzaj sprzętu 

Opis (w tym wyposażenie, 
ładowność, dopuszczalna 
masa całkowita, itp.) rok 
produkcji, normy emisji 

spalin (EURO) 

Rodzaj 
pojazdu, 
marka 

Podstawa do 
dysponowania 

1. 
2 pojazdy przystosowane 
do odbioru odpadów 
zmieszanych 

   

   

2. 

2 pojazdy przystosowane 
do odbioru selektywnie 
zebranych odpadów 
komunalnych 

   

   

3. 
1 pojazd do odbierania 
odpadów bez funkcji 
kompaktującej 

   

 
Oświadczenie: 
1) Dysponuję bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie administracyjnym gminy lub 

w odległości nie większej niż 60 km od granicy administracyjnej gminy Czeremcha zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych 
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 
poz. 122) 

2) Posiadam tytuł prawny do terenu, na którym jest baza magazynowo-transportowa. 
3) Dysponuję na terenie bazy magazynowo-transportowej urządzeniami do selektywnego 

gromadzenia odpadów komunalnych przed transportem do miejsc przetwarzania zgodnie z w/w 
rozporządzeniem. 

4) Miejsce lokalizacji bazy:  
……………….………………………….……………………………………………………….. 

5) Podstawa dysponowania bazą magazynowo-transportową: 
……………………………………………………………………………………………………

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

 

.........................................................   
           /podpis upełnomocnionego(ych) 

        przedstawiciela(i) Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 6 do SIWZ   

 

……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 
 /nazwa i adres podmiotu, który udostępnia zasoby/ 

 

 
 
 

ZOBOWIĄZANIE 
podmiotu do oddania w dyspozycję Wykonawcy niezbędnych zasobów  

 

Dotyczy zasobu (zdolności): 
 
………………………………………………………………………………………………… 

              /wpisać zakres zasobów (zdolności)/ 
 
 

Zobowiązujemy się oddać do dyspozycji Wykonawcy:  
 
………………………………………………………… w/w zasoby, 

 /wpisać nazwę Wykonawcy/ 

 

na okres realizacji zamówienia dotyczącego „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czeremcha” 

(znak sprawy: GGiOŚ.271.10.2020.ES): 

a) sposób wykorzystania zasobów będzie następujący: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

b) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

….………………………………………………………………… 
                                                                         /data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Podmiotu/ 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ – wzór umowy 
 

 
Umowa nr GGiOŚ.272………….2020.ES 

 
na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających 

na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czeremcha” 
 

zawarta w dniu …………..… 2020 r., w Czeremsze, pomiędzy: 

Gminą Czeremcha, z siedzibą: ul. Duboisa 14, 17- 240 Czeremcha, NIP 603 0000 203 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Czeremcha - ........................................................ 

zwaną dalej „Zamawiającym” lub „Stroną” 

przy kontrasygnacie Skarbnika - …………………………………………………….. 

 
oraz 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Stroną” 

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego GGiOŚ.271.10.2020.ES o następującej 

treści: 

§ 1 
Przedmiot realizacji zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi: 

1) odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Czeremcha; 

2) odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z Gminnego Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych 

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 ustawą 
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1439), wytycznymi Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 
2016-2022 oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Czeremcha, przyjętym Uchwałą Nr XI/62/19 Rady Gminy Czeremcha z dnia 27 grudnia 
2019 roku oraz zmianami ww. przepisów, wprowadzanymi w trakcie realizacji zamówienia. 

2. Zakres zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie następujących frakcji 
odpadów: 

1) nieruchomości zamieszkałe, położone na terenie Gminy Czeremcha: 
 a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 
 b) segregowane odpady komunalne tj.: 

˗ papier i tektura, 
˗ metale, 
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˗ tworzywa sztuczne,  
˗ szkło (białe i kolorowe), 
˗ odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
˗ bioodpady, 
˗ popiół i żużel, 

2) Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: 
˗ papier i tektura, 
˗ metale, 
˗ tworzywa sztuczne,  
˗ szkło (białe i kolorowe), 
˗ odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
˗ bioodpady, 
˗ komunalne odpady niebezpieczne, 
˗ przeterminowane leki i chemikalia, 
˗ odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i 
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i 
strzykawki, 

˗ zużyte baterie i akumulatory, 
˗ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
˗ meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
˗ zużyte opony, 
˗ odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 
˗ odpady tekstyliów i odzieży. 

3. Odebrane odpady z terenu Gminy Czeremcha będą przekazywane do instalacji: 
.................................................................................................................................................. 

4. Szczegółowy zakres i opis usług będących przedmiotem niniejszej umowy zawarty jest w 
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale II SIWZ. 

5. Integralną część umowy stanowi wykaz miejscowości oraz nieruchomości, które należy 
wyposażyć w worki do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, powstających 
na tych nieruchomościach. 

 

§ 2 

Termin wykonania umowy 

 

Czas realizacji zamówienia: od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. 

 

§ 3 

Oświadczenia Wykonawcy 

 

Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do wykonywania przedmiotowej umowy, 

2) będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
przez cały okres realizacji umowy na kwotę minimum 300 000 zł, a w przypadku, gdy 
umowa ubezpieczenia obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy, zobowiązuje się 
do przedłożenia w terminie 7 dni od wygaśnięcia poprzedniej umowy, kopii kolejnych umów 
lub polis tak, aby zachowana była ciągłość ubezpieczenia; 
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3) spełnia wymagania określone w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach; 

4) posiada wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz zapewnia jego odpowiedni stan techniczny; 

5) utrzyma odpowiedni stan sanitarny pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

6) spełnia wymagania dotyczące wyposażenia technicznego pojazdów do odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

7) wszystkie pojazdy będące w posiadaniu Wykonawcy są trwale i czytelnie oznakowane 
(nazwa firmy, dane adresowe, numery telefonów) i są zarejestrowane, posiadają aktualne 
badania techniczne, świadectwa dopuszczenia i OC; 

8) zapewnia odpowiednie usytuowanie i wyposażenie bazy magazynowo-transportowej; 

9) dysponuje personelem posiadającym stosowne kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie, 
wiedzę specjalistyczną oraz odpowiednią praktykę zawodową, w zakresie gwarantującym 
optymalną realizację przedmiotu niniejszej umowy; 

10) przez cały okres realizacji umowy będzie posiadał: 

a) wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez 
Wójta Gminy Czeremcha, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; 

b) umowę z instalacją, w szczególności instalacją komunalną, o której mowa w art. 38b ust. 
1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, do której będą przekazywane odebrane 
odpady; 

c) wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa dla podmiotów 
gospodarujących odpadami (BDO), zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z zm.) – w zakresie objętym przedmiotem 
zamówienia. 

§ 4 

Obowiązki Stron 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z 
zachowaniem należytej staranności uwzględniającej zawodowy charakter 
wykonywanych czynności oraz najlepszej praktyki i wiedzy; 

2) przestrzeganie ustalonego harmonogramu odbioru odpadów; 

3) postępowanie z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, 
wymaganiami ochrony środowiska określonymi w aktualnych przepisach prawa, w tym 
również w obowiązujących przepisach prawa miejscowego, a ponadto do ponoszenia 
wszelkich opłat związanych z gospodarowaniem odpadami; 

4) niezwłoczne przekazywanie informacji dotyczących realizacji umowy na każde żądanie 
Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania zapytania; 

5) przestrzeganie poufności co do informacji pozyskanych w związku z realizacją umowy, 
w szczególności do przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych. Wykonawca 
nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu 
niż dla wykonywania umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w 
celach reklamowych lub marketingowych; 
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6) poniesienie wszelkich wydatków koniecznych do naprawienia wyrządzonej szkody w 
przypadkach zawinionych; 

7) bieżące sprzątanie terenu ze wszelkich zanieczyszczeń powstałych w wyniku 
prowadzonych usług przez Wykonawcę i jego podwykonawców, a w przypadku 
spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń – ich natychmiastowa naprawa; 

8) posiadanie w całym okresie trwania umowy niezbędnych, aktualnych uprawnień, 
zezwoleń i umów w celu wykonania przedmiotu umowy na terenie Gminy Czeremcha 
dotyczących prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi; 

9) prowadzenie dokumentacji potwierdzającej ilość odebranych odpadów komunalnych 
oraz wykonywanych tras przejazdu (na wypadek reklamacji lub ewentualnie innej 
potrzeby uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych informacji); 

10) monitorowanie obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel 
nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, 
Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 
Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej 
sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o 
niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. 
Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację – w formie 
fotografii i notatki. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy 
nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia; 

11) przekazywanie Zamawiającemu faktur wraz z wykazem nieruchomości zobowiązanych 
do selektywnej zbiórki odpadów, a nie przeprowadzających jej; 

12) przekazywanie Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy 
raportów wagowych zawierających wyszczególnienie miejsca odbioru odpadów oraz 
ilości i rodzaju odebranych odpadów (zgodnie z obowiązującą klasyfikacją odpadów), na 
których znajdować się winna adnotacja, że odpady pochodzą z terenu Gminy Czeremcha; 

13) prowadzenia ewidencji odpadów, w tym kart przekazania odpadów za pośrednictwem 
elektronicznej bazy (BDO); 

14) dostarczanie Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdań 
rocznych, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach; 

15) dostarczenie niezbędnych informacji umożliwiających sporządzenie przez 
Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie również do 
przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i 
segregacji odpadów, jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony 
zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w 
związku z wykonywaniem prac określonych niniejsza umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przekazania Wykonawcy wykazu nieruchomości zamieszkałych objętych umową; 

2) współpracy z Wykonawcą przy opracowywaniu harmonogramu odbioru odpadów 
komunalnych oraz umieszczeniu harmonogramu na stronie internetowej gminy; 

3) zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia na warunkach i w terminach określonych w § 6 
niniejszej umowy z zastrzeżeniem potrąceń wynikających z kar umownych. 
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 § 5 

Podwykonawcy 

 

1. [Wykonawca będzie wykonywał usługę objętą zamówieniem osobiście, bez udziału 
podwykonawców]* 

     [Następujące elementy usługi Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców]:* 

      ................................................................................................................................................ 
/nazwa i adres podwykonawców i zakres zleconych prac/ 

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

2. Wykonawca w ciągu 7 dni od zawarcia umów z podwykonawcami, przedłoży 
Zamawiającemu po 1 egz. każdej umowy. 

3. W umowie zawartej z podwykonawcą, termin płatności za wykonane usługi ustalony 
zostanie w taki sposób, żeby termin płatności podwykonawcy przypadał wcześniej niż 
termin płatności Wykonawcy od Zamawiającego. Jako jednej z podstaw do uregulowania 
zapłaty za fakturę wystawioną przez Wykonawcę Zamawiający będzie żądał pisemnego 
oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu 
zrealizowanych przez podwykonawcę zakresu usług wskazanych w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

4. Zamawiający rozlicza się tylko z Wykonawcą, rozliczenie z podwykonawcami jest 
obowiązkiem Wykonawcy. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców, którym powierzył 
wykonywanie elementów zadania objętego niniejszą umową, jak za działania własne. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość każdorazowego wstrzymania płatności w 
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu zamówienia. 

 

* (w przypadku wykonywania usługi bez udziału podwykonawców § 5 zostanie usunięty) 

 

§ 6 

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń 

 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter wynagrodzenia 
jednostkowego i zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi: 

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

oraz podatek VAT ...…..% w kwocie……......……. zł (słownie: ………….....….………..... 
zł) co stanowi: ………….......…. zł brutto (słownie: ……................….…………………zł) 

za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych z terenu Gminy Czeremcha. 

2. Fakturę VAT należy dostarczyć w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca objętego 
fakturą. 

3. Należne wynagrodzenie Zamawiający przekaże przelewem na konto Wykonawcy w 
terminie …......... dni od daty jej prawidłowego dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 

4. Terminowość i prawidłowość wykonania usług będzie oceniana przez Zamawiającego w 
oparciu o harmonogram realizacji usług przedstawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę 
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Rozdziale II SIWZ 
oraz w oparciu o właściwą realizację zobowiązań Wykonawcy określonych w § 3 i § 4 
niniejszej umowy. 
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§ 7 

Kary umowne 

 

1. Strony ustalają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i 
wysokościach: 

1) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 
wysokości 15 000 zł; 

2) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn niezawinionych przez 
Zamawiającego w wysokości 15 000 zł; 

3) za każdy dzień opóźnienia w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 
nieterminowego odbioru odpadów, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 
50 zł od nieruchomości; 

4) za nieuzyskanie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
frakcji odpadów komunalnych (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale) i/lub 
nieuzyskania odpowiedniego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – w wysokości obliczonej 
zgodnie z art. 9z ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

5) za każdy przypadek niedostarczenia właścicielom nieruchomości z terenu gminy 
Czeremcha worków do selektywnego gromadzenia odpadów (na zasadzie „worek za 
worek”) w ilości i terminie określonych w opisie przedmiotu zamówienia – w wysokości 
50 zł za każdy dzień opóźnienia. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku dostarczenia właścicielom nieruchomości worków do gromadzenia odpadów; 

6) za opóźnienia przy rozpatrzeniu reklamacji w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia; 

7) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu projektu harmonogramu 
odbioru odpadów w wysokości 100 zł; zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku opracowania i przedstawienia projektu harmonogramu. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 

4. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku niezwłocznego i prawidłowego 
wykonania umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wartości poniesionej szkody, jeżeli powyższe kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku 
nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia 
od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 15 000,00 zł, za wyjątkiem wystąpienia 
sytuacji przedstawionej w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 9 

Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie 

 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny 
postanowienia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od 
dnia powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia. 

2. Istotne naruszenia umowy, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności przypadki: 
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1) utratę przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem 
niniejszej umowy; 

2) nierozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo 
wezwania Zamawiającego; 

3) przerwania przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy na okres dłuższy niż 10 dni; 

4) Wykonawca pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze 
strony Zamawiającego nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w 
istotny sposób narusza postanowienia umowy; 

5) wszczęcia likwidacji Wykonawcy; 

6) zawieszenia przez Wykonawcę działalności. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. W tym celu 
Zamawiający wraz z Wykonawcą winni ustalić wartość faktycznie wykonanych przez 
Wykonawcę usług, a Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w tym 
zakresie. 

5. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadkach opisanych w ust. 
2 pkt 1) - 4) jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania obowiązków zgodnie z 
umową oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego 3-dniowego terminu. 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie. 

7. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający zalega z wypłatą 
Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane usługi za 3 okresy rozliczeniowe. 

 

§ 10 

Zmiany w umowie 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą 
umawiających się stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o 
ile nie będzie to sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 w/w ustawy zmiana postanowień umowy w stosunku do treści 
oferty Wykonawcy możliwa jest wyłącznie w przypadkach zaistnienia jednej z 
następujących okoliczności: 

1) zaistnieje konieczność rozszerzenia przedmiotu umowy w związku z koniecznością 
wykonywania zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawami, 

2) pojawią się nowe rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne 
dla Zamawiającego; 

3) nastąpi ustawowa zmiana przepisów dotyczących procentowej stawki podatku od 
towarów i usług, przy czym zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do 
niewykonanych usług; 

4) zmiany zakresu usług, które Wykonawca powierzył Podwykonawcom, a które określone 
są w niniejszej umowie i stanowiącej do niej załącznik ofercie Wykonawcy; 
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5) zmiany zakresu usług poprzez wprowadzenie nowych gospodarstw domowych, bądź 
zmniejszeniu się ilości gospodarstw domowych, wynikająca z potrzeb Zamawiającego, 
wyłącznie w przypadku, jeżeli liczba nowowprowadzonych gospodarstw domowych 
przekroczy 5% ogólnej liczby właścicieli nieruchomości objętych niniejszym 
zamówieniem; 

6) zmiana numeru rachunku bankowego. 

3. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego 
powiadamiania Zamawiającego o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy; 

2) zmianie osób reprezentujących; 

3) ogłoszenie upadłości; 

4) ogłoszenie likwidacji; 

5) zawieszenie działalności; 

6) wszczęcia postępowania układowego wobec Wykonawcy. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

 

1. Załączniki i aneksy do umowy stanowią jej integralną cześć. Załącznikiem do umowy jest 
oferta Wykonawcy, SIWZ oraz wykaz wsi i nieruchomości, z których odbierane będą odpady 
komunalne. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy aneksu sporządzonego na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

3. Strony ustalają, że do spraw nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie 
odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. 
zm.). 

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
miejscowo dla Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla 
każdej ze stron. 
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