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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓWZAMÓWIENIA 

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN.:  
  
  

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przyłęk"  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm./ 

zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                  Zatwierdzam:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  
Przyłęk, dn. 09.12.2016r.  

  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

  

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, 

poz. 2164z późn. zm./ zwanej dalej „ustawą” lub Pzp.  

  

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

Gmina Przyłęk 

Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk  

Tel. (48) 677-30-16 Fax. (48) 677-30-01, e-mail: przylek@przylek.pl  

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek w godz. od 7.00 do 15.00,  

Adres strony internetowej na której została opublikowana SIWZ: www.bip.przylek.pl  

  

  

1. Oznaczenie postępowania  

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 

GBO.271.13.2016 Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane 

oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.  

  

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.) 

zwanej dalej ustawą 

 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust.1 oraz art. 

39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

 

 

  



III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

  

1. Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przyłęk”  

  

Wspólny Słownik Zamówień:  

90500000-2 – Usługi związane z odpadami  

90533000-2 – Usługi gospodarki odpadami  

  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

 

Obsługa zbiórki odpadów komunalnych obejmuje teren 31 sołectw: 

 

     Nazwa miejscowości                          Liczba mieszkańców 

1. Andrzejów                                                      125            

2. Babin                                                              359 

3. Baryczka                                                        143 

4. Grabów n/Wisłą                                              457 

5. Helenów                                                         103 

6. Ignaców                                                            69 

7. Kulczyn                                                          118 

8. Krzywda                                                         127 

9. Lipiny                                                             180 

10. Lucimia                                                          316 

11. Łagów                                                            513 

12. Łaguszów                                                       270 

13. Ławeczko Nowe                                               84 

14. Ławeczko Stare                                              141 

15. Mierziączka                                                     210 

16. Mszadla Dolna                                                216 

17. Mszadla Nowa                                                184 

18. Mszadla Stara                                               254 

19. Okrężnica                                                      260 

20. Pająków                                                         123 

21. Przyłęk                                                           493 

22. Ruda                                                                32 

23. Rudki                                                             261 

24. Stefanów                                                       178 

25. Szlachecki Las                                                105 

26. Wysocin                                                         122 

27. Wólka Łagowska                                           128 



28. Wólka Zamojska                                            87 

29. Załazy                                                            267 

30. Zamość Stary                                                219 

31. Zamość Nowy                                               163 

                                  RAZEM:           6307 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych 

gromadzonych zarówno w sposób selektywny jak i zmieszanych, bezpośrednio z 

nieruchomości położonych na terenie gminy Przyłęk oraz ich zagospodarowanie w 

instalacjach wskazanych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 

października 2012 r. Nr 211/12 w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu 

Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 

2023 z załącznikami oraz uchwale Nr 212/12 w sprawie wykonania Wojewódzkiego 

Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 

2018 – 2023. 

W przypadku gdy Sejmik Województwa Mazowieckiego rozszerzy i zatwierdzi nową listę  

instalacji regionalnych do obsługi Regionu Radomskiego lub wejdą w życie przepisy 

prawne regulujące inny sposób przekazania odpadów do instalacji regionalnych, odebrane 

od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych będą mogły być przekazane do nowych 

Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 

 

Zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji w tym zielone oraz 

pozostałości z sortowania, przeznaczone do składowania, należy przekazać do regionalnej 

instalacji przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z w/w przepisami. 

W gminie Przyłęk zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie przy wykorzystaniu 

pojemników i worków. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaopatrzenie nieruchomości w 

pojemniki i worki do zbierania odpadów w cenie oferty. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz pozostałości z segregowania  - 1 raz w miesiącu gromadzonych w sposób 

następujący: 

- z gospodarstw domowych w pojemnikach ( 120 lub 240 litrów) lub workach koloru 

czarnego o pojemności 120 litrów. 

2)  Odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych – 1 raz w miesiącu 

gromadzonych w 4 rodzajach worków: 

- NIEBIESKI – z przeznaczeniem na papier i tekturę, 

- ŻÓŁTY – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, 

- BIAŁY – z przeznaczeniem na szkło bezbarwne, 

- ZIELONY -  z przeznaczeniem na szkło kolorowe 

3) Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych oraz 

pozostałości z segregowania z pojemnika KP-7 znajdującego się przy Urzędzie Gminy w 

Przyłęku – 1 raz w miesiącu po uprzednim telefonicznym zawiadomieniu Wykonawcy. 

Odbiór odpadów może nastąpić najpóźniej 3 dnia po dokonanym zawiadomieniu. 

 

Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy harmonogram odbioru odpadów z 

podziałem na frakcje, który po uzgodnieniu z Zamawiającym będzie załącznikiem do 

umowy. Wykonawca wydrukuje ulotki z harmonogramem odbioru odpadów w ilości 3.000 



sztuk  - w cenie oferty. Wykonawca rozprowadzi ulotki wśród mieszkańców gminy oraz 

dostarczy ulotki do Urzędu Gminy w Przyłęku w ilości co najmniej 400 sztuk. 

 

2. Tworzy się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Przyłęk. 

Gmina Przyłęk wskaże plac i udostępni pomieszczenie magazynowe w celu organizacji 

PSZOK. Na teren wskazanego placu Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć i 

ustawić pojemniki przeznaczone do zbiórki: 

- papieru i tektury – pojemnik koloru niebieskiego 

- tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe – pojemnik koloru żółtego 

- szkła bezbarwnego – pojemnik koloru białego 

- szkło kolorowe – pojemnik koloru zielonego 

Pojemniki powinny być wykonane z trwałego materiału, posiadać zamknięcie 

uniemożliwiające otwarcie ich przez nieuprawnione osoby oraz posiadać napis 

informujący na jaki rodzaj odpadów jest przeznaczony. 

Ponadto na placu Wykonawca ustawi kontenery przeznaczone do odbioru : 

- odpadów budowlanych pochodzących z drobnych remontów (odkryty kontener  

„gruzownik”) 

- odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji (kontener o poj. 5 – 10 m
3
 ) 

- odzieży i tekstyliów (kontener o poj. 5 – 10 m
3
 ) 

- zużytych opon, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (kontener odkryty ) 

- niesegregowanych , zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z 

segregowania (kontener o poj. 5 – 10 m
3
 ) 

Kontenery powinny posiadać napis informujący na jaki rodzaj odpadów są 

przeznaczone. 

Zamawiający udostępni pomieszczenie magazynowe a Wykonawca będzie zobowiązany 

wyposażyć je w pojemniki przeznaczone do odbioru: 

- przeterminowanych leków i chemikaliów ( np. leki, środki ochrony roślin i 

opakowania po nich, detergenty, rozpuszczalniki, farby, kleje i inne niebezpieczne 

odpady chemiczne, które mogą powstać w gospodarstwach domowych. Zamawiający 

nie obejmuje przedmiotem zamówienia podmiotów gospodarczych, zakładów 

produkcyjnych, przemysłowych, a więc nie będą to odpady „przemysłowe”) - ,( 2 

pojemniki 120 litrów lub 1 pojemnik o pojemności 240 litrów) 

- zużyte baterie i akumulatory ( 2 pojemniki 120 litrów lub 1 pojemnik o pojemności 

240 litrów) 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( 2 pojemniki o pojemności 240 litrów) 

- inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych ( 2 

pojemniki o pojemności 240 litrów) 

Pojemniki powinny być wykonane z trwałego materiału oraz posiadać napis informujący 

na jaki rodzaj odpadów jest przeznaczony.  

Wykonawca zapewni funkcjonowanie PSZOK ( część usytuowana na wskazanym 

placu)  przez cały okres obowiązywania umowy, dwa razy w miesiącu ( 1 raz w dzień 

roboczy, 1 raz w sobotę), przez 5 godzin. Część PSZOK usytuowana w pomieszczeniu 

magazynowym będzie obsługiwana przez pracownika Urzędu Gminy w Przyłęku, a 

odpady tam zgromadzone będą odbierane przez Wykonawcę po uprzednim zgłoszeniu 

konieczności odbioru przez Zamawiającego. Dni i godziny otwarcia PSZOK zostaną 

ustalone przez Zamawiającego i po uzgodnieniu z Wykonawcą dane te zostaną 

uwzględnione w harmonogramie na dany rok kalendarzowy, który będzie załącznikiem 

do umowy. 

 



Wykonawca zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia pojemników i odbierać 

odpady w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to przepełnienia tych pojemników, 

jednak nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. 

 

 

3. Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, opon, odzieży i tekstyliów będzie 

dokonywany  bezpośrednio sprzed posesji. Odbiór nastąpi 1 raz w II połowie roku 2017. 

Termin odbioru powyższych odpadów zostanie ustalony przez Zamawiającego i po 

uzgodnieniu z Wykonawcą dane te zostaną uwzględnione w harmonogramie na dany 

rok kalendarzowy, który będzie załącznikiem do umowy. 

 

4. Odbiór odpadów budowlanych odbywa się na podstawie indywidualnej umowy 

cywilnoprawnej zawartej między właścicielem nieruchomości a uprawnionymi do 

odbioru odpadów przedsiębiorcami. Odbiór za odpłatnością właściciela posesji po 

wcześniejszym ustaleniu z Wykonawcą. 

 

 

5. Odbiór popiołu i żużla paleniskowego odbywa się na podstawie indywidualnej umowy 

cywilnoprawnej zawartej między właścicielem nieruchomości a uprawnionymi do 

odbioru przedsiębiorcami. Odbiór za odpłatnością właściciela posesji po wcześniejszym 

ustaleniu z Wykonawcą. 

 

6. Odbiór odpadów komunalnych zebranych w ramach tzw. „sprzątania świata”. Odbiór 

nastąpi 1 raz w II połowie 2017 roku.  Termin i miejsce odbioru odpadów zostanie 

wskazany przez Zamawiającego a Wykonawca zostanie o tym poinformowany pisemnie 

z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. 

 

7. Pojemniki (o pojemności 120 lub 240 litrów) oraz worki do prowadzenia zbiórki 

odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych o pojemności 120 litrów 

obowiązkowo dostarcza właścicielom nieruchomości Wykonawca. Każda nieruchomość 

zostanie wyposażona w co najmniej 1 pojemnik  oraz 2 worki każdego rodzaju. Przy 

odbiorze odpadów Wykonawca każdorazowo będzie dostarczał co najmniej tyle worków 

ile odbierze worków z odpadami. Zamawiający wymaga również zabezpieczenia 

worków w ilości 1000 sztuk każdego koloru, które zostaną złożone w siedzibie 

Zamawiającego przed rozpoczęciem terminu realizacji usługi. 

 

8.  Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na 

właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru odpadów, że właściciel nieruchomości nie 

wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów ( np. w worku 

przeznaczonym na odpady segregowane będą znajdować się odpady zmieszane, gdy w 

worku przeznaczonym na daną frakcję odpadów segregowanych będą znajdować się 

odpady innej frakcji) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 2 dni roboczych od 

dnia zaistnienia opisanej powyżej sytuacji do pisemnego (faxem) poinformowania 

Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez 

właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć 

dokumentację fotograficzną i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji 

musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej 

godzinie doszło do ustalenia w/w zdarzenia. 



- Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu półroczne sprawozdania zgodnie z 

ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

- Wykonawca odbierający odpady komunalne jest obowiązany spełnić wymagania 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 

stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 122) 

- Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy zobowiązany jest do przestrzegania 

obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności: 

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) 

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 250.) 

- W sezonie zimowym odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie z dróg 

objętych stałym zimowym utrzymaniem bez względu na warunki pogodowe, natomiast 

z pozostałych dróg gdy ze względu na nieprzejezdność, niemożliwy będzie odbiór i 

wywóz odpadów Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru w terminie do 2 dni od 

dnia w którym drogi staną się przejezdne. Wykonawca zobowiązany jest poinformować 

Zamawiającego w dniu, w którym powinien być dokonany odbiór o fakcie i przyczynie 

nie odebrania odpadów z poszczególnych sołectw. 

- Usługa będzie wykonywana w dni robocze ( pon. – pt.) w godzinach od 7:00 do 20:00 

- Załadunek i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu 

oraz środków transportu, które muszą być w dyspozycji Wykonawcy. 

9. Wykonawca odpowiedzialny jest za osiągnięcie poziomów odzysku odpadów 

komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 

wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250.) 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012r. poz. 645) oraz Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu 

obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz.U. z 2012r. poz.676). 

2. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia: SIWZ, Opis przedmiotu 

zamówienia , wzór umowy należy traktować , jako wzajemnie uzupełniające się i 

wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 

wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu 

swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich 

zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

  

3. Stosownie do postanowień zawartych w przepisie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający 

określa następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonywanie w 

ocenie Zamawiającego jest wykonywaniem pracy w rozumieniu przepisu  

  

*art. 22 § 1 Kodeksu pracy, tj. wykonywaniem pracy określonego rodzaju na rzecz 

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez 

pracodawcę:  

3.1. odbiór (w tym załadunek) odpadów i transport (przewóz odpadów) oraz ich 

rozładunek, a w razie konieczności również uprzątnięcie terenu w przypadku jego 

zanieczyszczenia,  



3.2. przygotowywanie dokumentacji ilościowo – jakościowej odpadów i raportów dla 

Zamawiającego.  

4. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. wymienione osoby na okres realizacji 

zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego 

okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. -Kodeks pracy: Przez nawiązanie 

stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego 

rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie 

wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za 

wynagrodzeniem.  

5. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 

wymagań, o których mowa wart. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 

wymagań:  

5.1. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób.  

a) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia udzielenia zamówienia 

zobowiązany jest do przedstawienia zamawiającemu następujących dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie wymaganych:  

- wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem 

czynności, jakie wykonują wraz oświadczeniem, że ww. osoby są zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy  

5.2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Pracowników zgody na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.  

5.3. Każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca (dotyczy również 

Podwykonawcy) związuje się przedłożyć do wglądu kopię potwierdzonych za 

zgodność z oryginałem umów o pracę zawartych przez Wykonawcę (Podwykonawcę) 

z pracownikami wykonującymi czynności przy realizacji niniejszego zamówienia 

wskazanych w rozdz. III, pkt. 3.1 i 3.2. SIWZ. W tym celu Wykonawca zobowiązany 

jest do uzyskania od Pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Treść umów winna potwierdzać 

spełnienie wymagań w zakresie zatrudnienia, o których mowa jest w niniejszej SIWZ.  

5.4. Zamawiający, jako administrator danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 7 

pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 922) zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych, o 

których mowa w pkt. 5.1. oraz do ich zabezpieczenia przed udostępnieniem osobom 

nieuprawnionym  

5.5. Nieprzedłużenie kopii zawartych umów przez Wykonawcę (Podwykonawcę) z 

pracownikami o których mowa powyżej będzie traktowane, jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.  

5.6. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne, tj.  



a) w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w rozdz. III 

pkt. 5.1.a) i/lub w rodz. III pkt. 5.3. SIWZ wykonawca zapłaci zamawiającemu 

karę w wysokości 5000,00 PLN.  

b) w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w rozdz. 

III pkt. 5.1.a) i/lub w rodz. III pkt. 5.3. SIWZ lub zmiany sposobu zatrudnienia 

osób wskazanych w przez Wykonawcę (podwykonawcę), zamawiający ma prawo 

od umowy odstąpić  

5.7. W przypadku konieczności zastąpienia w okresie trwania umowy osób wykonujących 

czynności, o których mowa w rozdz. III pkt. 3.1 i 3.2 innymi pracownikami, 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji o zmianie 

pracowników. Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie do 10 dni od 

dokonania zmiany.  

6. Obowiązki Wykonawcy w zakresie podwykonawców:  

6.1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, 

zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

6.2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich 

informacji dotyczących Podwykonawców, zawartych z nimi umów, a w 

szczególności związanych z prawidłowością ich realizacji przez strony.  

6.3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za pracę 

wykonywaną przez Podwykonawców.  

6.4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej 

zmiany. Przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub projektu jej 

zmiany o treści zgodnej z projektem umowy.  

6.5. Zamawiający będzie dokonywał bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są usługi lub dostawy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zamówienia na usługi lub dostawy.  

6.6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi.  

6.7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

6.8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 

7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  



6.9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej  

zapłaty albo  

b) złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia 

zasadniczej wątpliwości Zamawiającego codo wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty.  

6.10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

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

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

7. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności:  

1) zakres dostaw lub usług powierzonych Podwykonawcy  

2) kwotę wynagrodzenia, która nie może być wyższa niż wartość tego zakresu usług 

wynikająca z oferty Wykonawcy,  

3) termin  wykonania  zakresu  przedmiotu  zamówienia 

 powierzonego Podwykonawcy. Termin ten nie może być dłuższy, niż 

wynikający z umowy z Wykonawcą.  

4) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od 

dnia doręczenia wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi, jednak nie 

później niż 14 dni od dnia odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy.  

5) zasady dokonywania odbiorów oraz zasady płatności za wykonane prace 

analogicznie do zasad przewidzianych w umowie z wykonawcą.  

6) Wykonawca może w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wnioskować o zmianę 

podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po 

przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji 

z udziału w realizacji przedmiotu umowy oraz braku roszczeń wobec Wykonawcy 

z tytułu realizacji umowy lub przedłożenia przez Wykonawcę dowodu wpłaty 

wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z oświadczeniem  

Wykonawcy, że jego zobowiązania finansowe względem tego podwykonawcy 

zostały w całości uregulowane.  



7) Wykonawca i Podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy nie mogą przenieść 

ewentualnych wierzytelności z tytułu realizacji umowy na inne podmioty.  

8) Wykonawca przekazie niezwłocznie Zamawiającemu listę osób reprezentujących 

podwykonawców z numerami telefonów i faksów oraz ewentualnie adresami 

poczty elektronicznej.  

  

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Wymagany termin wykonania zamówienia w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do 31 

grudnia 2017 r. W przypadku zawarcia umowy w terminie uniemożliwiającym realizację 

zamówienia – od dnia udzielenia zamówienia z zachowaniem terminu końcowego. 

  

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu;  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:  

  

2.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada wpis do rejestru działalności regulowanej 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu  

Gminy Przyłęk prowadzonego przez Wójta Gminy Przyłęk zgodnie z ustawą z dnia  

13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;  

2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest 

złożenie oświadczenia o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.  

  

2.3) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli 

wykaże że:  

a) dysponuje lub będzie dysponował: co najmniej dwoma pojazdami 

przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z 

systemem kompaktującym, co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi 

do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z systemem 

kompaktującym, co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez 

funkcji kompaktującej, co najmniej 1 pojazdem do wjazdu w wąskie uliczki z 

utrudnionym dojazdem, co najmniej 1 pojazdem hakowym do przewozu 

kontenerów (KP-7 oraz kontenerów wymaganych do wyposażenia w PSZOK) 

b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał lub 

wykonuje należycie w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy co najmniej 

jedną usługę polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów 

komunalnych.  

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

każdy z warunków określonych w pkt. 2.1) – do 2.3) winien spełniać co najmniej 



jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. W przypadku 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony 

w pkt. 1.1) powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.  

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w  

postępowaniu, o których mowa w rozdz. V niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach 

oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać może na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi 

stosunków prawnych  

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdz. 

V pkt. 3 wystąpi w przypadku gdy:  

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

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia (przykład zobowiązania stanowi zał. do SIWZ).  

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 

na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1  

c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 

jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi do realizacji których te 

zdolności są wymagane.  

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w rozdz. V pkt. 3, 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:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 

o których mowa w rozdz. V pkt. 3.  

6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia.  

  

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA  

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się:  

1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

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

wykazał braku podstaw wykluczenia;  



2. Wykonawcę  będącego  osobą  fizyczną,  którego  prawomocnie 

 skazano  za przestępstwo:  

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

art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 

czerwca 20 10 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  

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

czerwca 1997 r. – Kodeks karny,  

c) skarbowe,  

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

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

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

3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 

prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;  

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

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

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

tych należności;  

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

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

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

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 7. 

Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 

umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 

udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

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

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych;  

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

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



2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 

kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);  

11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne;  

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

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 

184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 

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

powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  

Dodatkowo Zamawiający, zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy PZP, przewiduje wykluczenie 

Wykonawcy:  

1. 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. poz. 978, z 

późn. 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z 

późn. zm.);  

Wykluczenie wykonawcy następuje:  

1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o 

której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24  

ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 

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

został określony inny okres wykluczenia;  

2) w przypadkach, o których mowa:  

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, 

została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d,  

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15,  

c) w art. 24 ust. 5 pkt 5–7 – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio 

uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od 

dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała 

się ostateczna;  

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4, 

jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 

wykluczenia;  

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki 

został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres 

obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.  



  

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH  

SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA:  

  

1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania:  

Każdy wykonawca musi dołączyć do oferty:  

1) aktualne na dzień składnia ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie 

podleganiu wykluczeniu z postępowania (zwane dalej oświadczeniem) stanowiące 

wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu - wzór stanowi załącznik do SIWZ.  

a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w rodz. VII pkt. 1) składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te ma potwierdzać spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w 

którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w  

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;  

b) Na żądanie zamawiającego, wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia, o którym mowa w rodz. 

VII pkt. 1)  

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

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: 

składa także oświadczenie, o którym mowa w rodz. VII pkt. 1) dla każdego z tych 

podmiotów /zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym 

mowa w rodz. VII pkt. 1)/;  

d) Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na 

zdolnościach, których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić 

rubryki oświadczenia, o którym mowa w rodz. VII pkt. 1) dla tych podwykonawców;  

e) w oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków 

udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści 

ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie 

wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.  

2) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego 

informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik do SIWZ. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca przedstawi dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia.  



2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na 

wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1 pkt 3 ustawy ( brak podstaw do wykluczenia):  

Niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów nie należy dołączyć do oferty. 

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najwyżej ocenioną, Zamawiający 

przed udzieleniem zamówienia może wezwać do złożenia w wyznaczonym terminie, 

nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3  

1) Odpisu 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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 

ustawy W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o 

których mowa w pkt.1) w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie 

z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty.  

2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1) składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające że:  

           - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

a) Dokumenty, o których mowa pkt. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

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

której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2) 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, 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.  

            Przepis w pkt a) stosuje się odpowiednio.  

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

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

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

dotyczących tego dokumentu.  

3. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na 

wezwanie zamawiającego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 pkt 1 ustawy (spełnienie warunków udziału w postępowaniu):  

1) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 

wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w 

państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, tj.: wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 

Przyłęk prowadzonego przez Wójta Gminy Przyłęk zgodnie z ustawą z dnia 13 

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  



potwierdzający spełnienie warunku opisanego w rozdziale V ppkt. 2.1)  

2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 

bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ, (wzór - załącznik do SIWZ) – 

potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale V ppkt. 2.3b)   

„Wykaz usług” – forma dokumentu oryginał  

3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o 

podstawie do dysponowania tymi zasobami, (wzór stanowi zał. do SIWZ) – 

potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale V ppkt. 2.3a). 

„Wykaz narzędzi” – forma dokumentu oryginał.  

  

4. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na 

wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1 pkt 2 ustawy:  

Nie dotyczy  

  

5. Inne wymagane dokumenty, niezbędne w toku oceny i badania ofert:  

5.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór stanowi załącznik do SIWZ)  

5.2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu 

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

dokumentów, jeżeli jest wymagane.  

6. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za 

zgodność z oryginałem.  

6.1. Oświadczenia składane przez wykonawcę i inne podmioty, na których zdolnościach 

lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz 

dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.  

6.2. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa wyżej, składane są w 

oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za 

zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot, na którego zdolnościach 

lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  



6.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

7. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w 

niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (po 

dokonaniu czynności przewidzianych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.)  

8. Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi 

ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków 

oświadczeń i wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane 

informacje.  

9. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.  

10. Powoływanie się na zasoby innych podmiotów.  

10.1. 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.  

10.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 

musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia.  

10.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 

pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1.  

10.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane.  

10.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 10.1, nie potwierdzają spełnienia przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 

przez zamawiającego:  

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

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

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

11. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia 

lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień 



oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania.  

11.1. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

12.1. Zgodnie z art. 141 ustawy PZP Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 

tejże ustawy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

13. Wartości podane w w/w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez 

Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień ukazania się 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

14. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

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

  

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB  

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną w języku 

polskim, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych 

w rozdz. VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku 

wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca 

przewidział wyłącznie formę pisemną.  

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy i nazwą postępowania określoną w SIWZ.  

a. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Urząd Gminy w Przyłęku, 

Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.  

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: przylek@przylek.pl, 

a faksem na nr (48) 677-30-01.  

4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za 

pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, 

niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia 

otrzymania korespondencji przez Wykonawcę Zamawiający domniema, iż pismo 

przesłane faksem na numer podany przez Wykonawcę lub wysłane przez 



Zamawiającego na adres mailowy podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w 

sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.  

5. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. W przypadku składania wszelkich 

dokumentów w języku obcym należy załączyć ich tłumaczenie.  

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być skierowane na 

adres: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk , fax. /48/ 677-30-01 lub 

na adres e-mail: przylek@przylek.pl  

7. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom nie później 

niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt. 8, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o  

którym mowa w pkt.8.  

10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie 

internetowej: www.bip.przylek.pl, (tam gdzie jest zamieszczona specyfikacja)  

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającą późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego.  

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ zamawiający udostępnia na 

stronie internetowej, na której opublikowano SIWZ.  

13. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany 

treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

14. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zamian w ofertach, 

zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza informację 

na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na tej stronie..  

15. Zamawiający nie przewiduje zorganizowanie zebrania z wykonawcami.  

16. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:  

            Tomasz Olczyk  

17. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na 

jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do 

porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. 

Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z 

nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub / i osobisty w swojej siedzibie.  

  

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  



  

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

  

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

  

1. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni  

2. Bieg terminu określonego w pkt. l rozpoczyna się wraz upływem terminu składania 

ofert.  

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni. Zgoda 

Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie.  

4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez izbę orzeczenia.  

  

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i podać tylko jedną cenę. Jeżeli 

Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.  

2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wzorem - formularz ofertowy – 

stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ oraz zgodnie z wymogami SIWZ.  

3. Formularz ofertowy oraz wszystkie oświadczenia również te złożone na załącznikach 

do niniejszej SIWZ muszą być złożone w formie oryginału i podpisane przez 

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.  

4. Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia i musi być przygotowana w 

języku polskim. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

5. Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej.  

6. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w 

SIWZ adekwatnie do poszczególnych etapów.  

7. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty wraz z ofertą muszą być uzupełnione w języku 

polskim na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem 

oraz podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście 

przetłumaczonym.  

9. Złożenie oferty lub załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez 

wykonawcę jest dopuszczalne pod warunkiem, że ich treść, zawierać będzie wszystkie 

elementy wskazane przez Zamawiającego.  

10. Formularz ofertowy i wszelkie inne dokumenty, oświadczenia, wykazy i załączniki 

muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w 

obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi 

oraz obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach, 

których polega wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 



wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę lub te podmioty.  

11. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Pełnomocnictwo należy 

złożyć w formie oryginału lub uwierzytelnionej notarialnie kopii.  

12. Wszelkie poprawki lub korekty błędów dokonane w ofercie muszą być parafowane 

przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  

13. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych. Oferta musi obejmować 

cały zakres przedmiotu zamówienia.  

14. Zamawiający nie dopuszcza do złożenia oferty wariantowej.  

15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

16. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi 

przez Zamawiającego wzorami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie 

informacje oraz dane.  

17. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. 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 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Tajemnica przedsiębiorstwa jest rozumiana jako nie 

ujawniona do wiadomości publicznej informacja techniczna, technologiczna, 

handlowa lub organizacyjna przedsiębiorstwa, co do której przedsiębiorca podjął 

niezbędne działania w celu zachowania jej poufności – Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 

poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie 

mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 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. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie 

niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  

18. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i 

skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP74/ 05) 

ich odtajnieniem.  

19. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego 

wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/ lub 

dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich 

jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za 

skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 

jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP.  



20. Wykonawca w formularzu ofertowym oświadczy, czy jest - nie jest małym średnim 

przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dni 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności 

gospodarczej – rozdział VII art. 104-106 (T.j. Dz. U. 2004 nr 173, poz. 1807)  

21. Oferta musi być umieszczona:  

a) w opakowaniu wewnętrznym (kopercie) z oznaczeniem:  

Oferta na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przyłęk”  

oraz z podaniem nazwy, adresu, telefonu, faxu Wykonawcy, a następnie umieszczona • 

w opakowaniu zewnętrznym (kopercie) posiadającej TYLKO oznaczenie:  

Oferta na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na  terenie Gminy Przyłęk”" Nie otwierać przed godz. 

10:15 dnia 19/12/2016 roku.  

22. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może ofertę wycofać lub zmienić 

jej treść - zmiana lub wycofanie powinno być sporządzone zgodnie z postanowieniami 

pkt. 21 z dopiskiem "ZMIANA" lub "WYCOFANIE"  

23. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia:  

Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty  

23.1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru (załącznik  

do SIWZ).   

23.2. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania wszystkich wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o 

współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w 

postępowaniu albo w postępowaniu i zawarciu umowy.  

23.3. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie 

wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych przedłożone w 

oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie  

23.4. Oświadczenie wymienione w rozdziale VII niniejszej SIWZ  

  

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA l OTWARCIA OFERT  

  

1. MIEJSCE l TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1.1. Oferty należy składać/przesyłać na adres: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk BN, 

26-704 Przyłęk - sekretariat (pokój Nr 3) do dnia:19/12/2016r. do godz. 10:00  

1.2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej 

zostaną zwrócone. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania 

ofert ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego.  

1.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XII ppkt. 1.1 niniejszej SIWZ 

zostanie zwrócona wykonawcy.  

  

2. MIEJSCE, TERMIN l TRYB OTWARCIA OFERT  

2.1. Oferty zostaną otwarte w sposób jawny przez Komisję Przetargową w dniu 

19/12/2016r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Przyłęku, Przyłęk BN, 26-704 

Przyłęk.  



2.2. Otwarcie ofert jest jawne. W trakcie otwarcia ofert zostanie ogłoszona nazwa 

Wykonawcy, oferowana przez niego cena oraz inne szczegóły, zgodnie z art. 86 ust. 4 

PZP.  

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym informacje o 

wysokości kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.przylek.pl 

informacje dotyczące:  

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, terminu płatności.  

  

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY  

1. Wykonawca podaje w ofercie łączną cenę ryczałtową wraz z podatkiem VAT za 

wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca podaje w ofercie cenę całkowitą netto, kwotę podatku VAT oraz cenę 

całkowitą brutto w sposób określony w formularzu oferty (załącznik do SIWZ). 

Formularz oferty musi być wypełniony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i 

podpisany przez Wykonawcę.  

3. Wykonawca podaje cenę jednostkową netto za miesiąc świadczenia usługi, w sposób 

wskazany w formularzu oferty (załącznik do SIWZ). Cenę ofertową Wykonawca 

przedstawia w złotych polskich z dokładnością, do dwóch miejsc po przecinku 

(grosze).  

4. Umowa będzie zawarta z ceną wyrażoną w złotych polskich i rozliczana w złotych 

polskich.  

5. Cena podana w ofercie jest ceną stałą w całym okresie realizacji przedmiotu 

Zamówienia.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty biorąc pod uwagę wymagania 

SIWZ, w szczególności OPZ oraz projektu umowy.   

7. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonane będą w walucie 

polskiej w złotych (PLN).  

8. Koszt sporządzenia oferty oraz złożenia jej ponosi Wykonawca.  

9. Jeżeli złożono 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”  

  

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

http://www.bip.przylek.pl/
http://www.bip.przylek.pl/


1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się stosował następujące 

kryteria:  

1) cena [C] 60%(cena brutto oferty – waga 60% - tj. maksymalnie 60 pkt.)  

2) termin płatności [T] 40% ( - waga 40% - tj.maksymalnie 40 pkt.)  

2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Wójt Gminy Przyłęk, zatwierdzając 

propozycję Komisji Przetargowej.  

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów przyznanych 

ofercie.  

4. Sposób obliczania punktów:  

a) dla kryterium ceny [C]:  

                        według następującego wzoru:  

 

 

                      najniższa cena oferowana 

C = ----------------------------------- x 60% x 100 

                       cena badanej oferty 

 

                                               

b) dla kryterium termin płatności [T]:  

Kryterium „termin płatności”, który zostanie wyrażony w dniach liczony od dnia 

otrzymania faktury przez Zamawiającego (min 7 dni – max 30 dni), podany przez 

Wykonawcę w formularzu oferty będzie miał przydzieloną stosowną punktację w 

przedmiotowym kryterium tj. według reguły: 

- jeżeli Wykonawca zaoferuje termin płatności 7 dni otrzyma – 10 pkt. 

- jeżeli Wykonawca zaoferuje termin płatności 14 dni otrzyma – 20 pkt. 

- jeżeli Wykonawca zaoferuje termin płatności 21 dni otrzyma – 30 pkt. 

- jeżeli Wykonawca zaoferuje termin płatności 30 dni otrzyma – 40 pkt. 

Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 40 pkt. 

UWAGA! – Zamawiający informuje, iż minimalny termin płatności wynosi 7 dni a 

maksymalny 30 dni. Oferty z krótszym niż 7 oraz z dłuższym niż 30 dni terminem 

płatności będą uznane jako niezgodne z treścią SIWZ i zostaną przez Zamawiającego 

odrzucone. 

1. Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą 

liczbę punktów łącznie z obydwu kryteriów.  

2. W toku badani i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z 

zastrzeżeniem art. 87 ustawy Pzp dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

Ostateczna ilość punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona wg następującego wzoru:  

P = C +T  

P- łączna liczba uzyskanych punktów  

Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów.  



Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która niepodległa odrzuceniu, 

spełnia wszystkie wymagania SIWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punktów.  

5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 

samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w 

terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.  

6. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.  

7. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej.  

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

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.  

9. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 

oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian treści oferty – niezwłocznie 

zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

  

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w ustawie Pzp i w niniejszej SIWZ i zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i 

nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę 

wybrano i uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i 

nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację,  

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;  

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

a w przypadkach , o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 , braku równoważności 

lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

d) unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne  

e) w przypadkach o których mowa w art. 24 ust. 8 informacja o której mowa w 

pkt. a zawiera wyjaśnienia powodów, dla których dowody przedstawione przez 

wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.  

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, 

o których mowa w pkt 2 lit. a) i d) na stronie internetowej: www.bip.przylek.pl oraz 

na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego.  



4. Po upływie 5 lub 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty zgodnie z Pzp, lecz nie później niż przed upływem okresu 

związania ofertą, Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do 

podpisania umowy.  

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu określonego w pkt. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia:  

a) została złożona tylko jedna oferta,  

b) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego 

wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła 

wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.  

6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed 

podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu:  

a) zaświadczenie o wpisie do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przyłęk zgodnie z ustawą 

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

2013r., poz. 1399 z późn. zm.)  

b) zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ w zakresie objętym 

przedmiotem zamówienia, lub wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.);  

c) wpis do rejestru odbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  

d) umowę z regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych, której będzie 

przekazywał odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, 

odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych  

przeznaczonych do składowania,  

e) umowy z instalacjami odzysku i unieszkodliwiania lub zezwolenia na przetwarzanie 

odpadów.  

f) umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (w przypadku wykonawców występujących wspólnie)  

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 

chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 

ust. 1 ustawy.  

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

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

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

zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

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

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację usług.  

  

XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY:  



1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

  

XVII. ISTOTNE DLA  STRON POSTANOWIENIA,  KTÓRE ZOSTANĄ  

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO 

WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD 

WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH:  

1. Umowa o realizację zamówienia z wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta na 

takich warunkach jakie wynikają z postanowień niniejszej specyfikacji i z projektu 

umowy (wzoru).  

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności 

przewidzianych w SIWZ i /lub ogłoszeniu o zamówieniu.  

3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku w 

następujących okolicznościach i przypadkach:  

a) zmiany warunków realizacji zamówienia z przyczyn, których nie można było 

przewidzieć przed zawarciem umowy, tj. działaniem siły wyższej, zmiany 

obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w 

niezmiennej postaci stanie się niecelowa;  

b) zmiana podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się 

zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z 

udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może 

nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia 

podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia 

oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji 

usług.  

c) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku urzędowej 

zmiany wysokości stawki podatku VAT  

d) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie 

ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania 

umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji 

zamówienia i wartości umowy;  

e) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, a tym samym wartości umowy z uwagi 

na nieprzewidziane okoliczności;  

f) niezależnie od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o 

uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np.: pozwoleń, decyzji, 

uzgodnień) niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, zmianie może ulec 

termin realizacji umowy;  

g) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego spowodowanych sytuacją 

finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi oraz 

przewlekłość postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związana z  



odwołaniami wykonawcy – zmianie może ulec termin realizacji umowy;  

h) zmiana podwykonawcy z uwagi na rozwiązanie umowy z wykonawcą, jego 

likwidacja, nienależyta staranność stwierdzona przez zamawiającego;  

i) zmiana oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy  

j) zmiana stawki podatku od towarów i usług;  

k) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, jeżeli zmiany wymienione w pkt. j)-k) będą mieć wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez wykonawcę.  

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności, chyba że zapisy umowy stanowią inaczej.  

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  

6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5, wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

7. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.  

  

XVIII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

PRZUSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O  

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA;  

Wykonawcy oraz innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego ustawy prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na 

zasadach  określonych w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o 

zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacją wpisanym na listę, o której mowa w 

art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.  

1. Od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy przysługuje odwołanie.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania 

o cenę;  

b) określenia warunków udziału w postępowaniu;  

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

d) odrzucenia oferty odwołującego;  

e) opisu przedmiotu zamówienia;  

f) wyboru najkorzystniejszej oferty.  

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 



zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne  

uzasadniające wniesienie odwołania.  

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

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

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

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

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

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

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej  

6. Odwołanie wnosi się:  

a) 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 albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia - w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie 

internetowej;  

c) wobec czynności innych niż określone w ppkt. a i b - w terminie 5 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może 

przedłużyć termin składania ofert.  

8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia 

otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją również 

na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest 

udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do 

postępowania odwoławczego.  

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 

dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i 

interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 

Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się 

Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  



10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się 

uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie 

zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.  

11. Zamawiający i odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, 

jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w 

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił. W przeciwnym razie 

Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba 

może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo 

oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.  

12. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w 

sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z 

zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 14 przez uczestnika, który 

przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.  

13. Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym w przypadku 

uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w 

odwołaniu, pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie 

Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca lub jeżeli uczestnik 

postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie 

Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego. W takim przypadku 

Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

14. Odwołujący oraz wezwany Wykonawca nie mogą następnie korzystać ze środków 

ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem 

Izby lub sądu na podstawie pkt. 11  

15. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po 

stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.  

16. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym.  

17. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. 

Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one 

złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich 

samych czynności Zamawiającego.  

18. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. – kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym  

(arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.  

19. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla 

siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi.  

20. Od wyroku sądu nie przysługuje skarga kasacyjna.  

W sprawach nie objętych niniejszą specyfikacją zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  



  

XIX. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH:  

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  

  

XX. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI 

ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI  

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej  

  

XXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  

UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 i 7 

LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 

UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.  

  

XXII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ  

MINIMALNE WARUNKI, JAKIE MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY 

WARIANTOWE, WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY , 

JEŻELI ZAMAWIAJACY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH  

SKĄŁDANIA:  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

  

XXIII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ  

ZAMAWIAJĄCEGO – przylek@przylek.pl , www.bip.przylek.pl 

  

XXIV. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICHMOGĄ 

BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A 

WYKONAWCĄ:  

Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.  

  

XXV. ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE WYBORU 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI 

ELEKTRONICZNEJ W NINIEJSZYM POSTEPOWANIU.  

  

XXVI. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT.  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

  

XXVII. ZAMAWIAJĄCY  NIE  STAWIA  WYMGAŃ  DOTYCZĄCYCH 

REJESTRACJI I IDENTYFIKOWALNOŚCI WYKONAWCÓW W 

TYM WYMAGAŃ TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ 

INFORMATYCZNYCH.  

  

mailto:przylek@przylek.pl
http://www.bip.przylek.pl/


XXVIII. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYMAGANIA, O KTÓRYCH  

MOWA W ART. 29 UST. 3A.  

1. Stosownie do postanowień zawartych w przepisie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający 

określa następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których 

wykonywanie w ocenie Zamawiającego jest wykonywaniem pracy w rozumieniu 

przepisu *art. 22 § 1 Kodeksu pracy, tj. wykonywaniem pracy określonego rodzaju na 

rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym 

przez pracodawcę:  

1) odbiór (w tym załadunek) odpadów i transport (przewóz odpadów) oraz ich 

rozładunek, a w razie konieczności również uprzątnięcie terenu w przypadku jego 

zanieczyszczenia,  

2) przygotowywanie dokumentacji ilościowo – jakościowej odpadów i raportów dla 

Zamawiającego.  

2. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. wymienione osoby na okres realizacji 

zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego 

okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. -Kodeks pracy: Przez nawiązanie 

stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego 

rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie 

wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za 

wynagrodzeniem.  

3. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 

wymagań, o których mowa wart. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 

wymagań:  

3.1. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób.  

a) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia udzielenia zamówienia 

zobowiązany jest do przedstawienia zamawiającemu następujących dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie wymaganych:  

- wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem czynności 

jakie wykonują wraz oświadczeniem, że ww. osoby są zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy  

3.2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Pracowników zgody na przetwarzanie    

danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.  

3.3. Każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca (dotyczy również Podwykonawcy) 

związuje się przedłożyć do wglądu kopię potwierdzonych za zgodność z oryginałem umów 

o pracę zawartych przez Wykonawcę (Podwykonawcę) z pracownikami wykonującymi 

czynności przy realizacji niniejszego zamówienia wskazanych pkt. 1.1) i 1.2). W tym celu 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Pracowników zgody na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.  

3.4. Zamawiający jako administrator danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 7 pkt. 

4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r.  

poz. 922) zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych, o których mowa 

w pkt. 3.3. oraz do ich zabezpieczenia przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym  



3.5. Nieprzedłużenie kopii zawartych umów przez Wykonawcę (Podwykonawcę) z 

pracownikami o których mowa powyżej będzie traktowane, jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.  

3.6. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne, tj.  

- w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa pkt. 3.1.a) i/lub 

w pkt. 3.3. SIWZ wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 5000,00 PLN.  

- w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w rozdz. III 

pkt.  

3.1.a) i/lub w pkt. 3.3. lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, 

zamawiający ma prawo od umowy odstąpić  

3.7. W przypadku konieczności zastąpienia w okresie trwania umowy osób wykonujących 

czynności, o których mowa w pkt. 3.1 innymi pracownikami, Wykonawca zobowiązany 

jest do przekazania Zamawiającemu informacji o zmianie pracowników. Obowiązek ten 

Wykonawca zrealizuje w terminie do 10 dni od dokonania zmiany.  

  

XXIX. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA 

W ART. 29 UST. 4 USTWY PZP  

  

XXX. ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERT W 

POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH  

 

XXXI.  INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ 

WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. 

Zamawiający nie ustala takiego zastrzeżenia w niniejszym postępowaniu.  

  

XXXII. ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W  

OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE ZAMIERZA 

POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W 

przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, 

Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę nazwy 

(firm) podwykonawców jeśli są znane.  

2. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu , na którego zasoby 

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

wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, lub kryteriów selekcji, 

wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia.  

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  



4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.  

  

XXXIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONASTWO, 

KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ 

ZAMAWIAJACEGO DPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU  

1. Projekt umowy między Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 

powinien w szczególności zawierać postanowienia dotyczące:  

a) zakresu dostaw lub usług powierzonych Podwykonawcy,  

b) kwotę wynagrodzenia, która nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót 

wynikająca z oferty Wykonawcy,  

c) termin wykonania zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego 

Podwykonawcy. Termin ten nie może być dłuższy, niż wynikający z umowy z  

Wykonawcą,  

d) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od 

dnia doręczenia wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi,  

e) zasady dokonywania odbiorów oraz zasady płatności za wykonane usługi 

analogicznie do zasad przewidzianych w umowie z wykonawcą.  

f) umowa o podwykonawstwo bądź dalsze podwykonawstwo musi zawierać zapis 

dotyczący braku możliwości:  

- cesji wierzytelności bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiającego,  

- dokonania dalszego zlecenia podwykonawstwa bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy 

i Zamawiającego.  

5. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje 

zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu zostały zawarte we 

wzorze umowy i  SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza płatności zaliczkowych.  

  

XXXIV. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE  

ZŁOŻYĆ OFERTĘ  

Nie dotyczy  

  

XXXV.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

1. SIWZ podlega udostępnieniu na stronie internetowej www.bip.przylek.pl  

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych oraz kodeks cywilny.  

  

 XXXVI.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ  

SIWZ:  

1. Formularz ofertowy - załącznik do SIWZ  

2. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu 

wykluczeniu z postępowania - zał. do SIWZ  



3. Projekt umowy (wzór) – zał. do SIWZ  

4. Wykaz wykonanych/wykonywanych usług – zał. do SIWZ  

5. Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy zał.  do SIWZ  

6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – 

zał.  do SIWZ  

7. Przykład pisemnego zobowiązania innego podmiotu – zał.  do SIWZ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Załącznik do SIWZ  

UMOWA Nr………………………  

zawarta w dniu: .............. 20..... roku w Przyłęku, pomiędzy: Gminą Przyłęk z siedzibą w 

Przyłeku BN, 26-704 Przyłek , NIP: 8111757928, reprezentowaną przez:  

Wójt Gminy Przyłęk – Marian Kuś 

przy kontrasygnacie 

Skarbnik Gminy – Mirosławy Witczak 

zwaną dalej Zamawiającym, a:  

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

REGON ............................. , NIP .................................,  

reprezentowaną przez:  

1. ................................................,  



zwaną dalej Wykonawcą, została zawarta 

umowa o następującej treści:  

  

I. Przedmiot umowy  

§ 1  

1. W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji 

świadczenie usługi pn.: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przyłęk w sposób 

zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych, 

szkła, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych, zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę i 

zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem odbioru odpadów.  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych 

gromadzonych zarówno w sposób selektywny jak i zmieszanych, bezpośrednio z 

nieruchomości położonych na terenie gminy Przyłęk oraz ich zagospodarowanie w 

instalacjach wskazanych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 

października 2012 r. Nr 211/12 w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu 

Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 

– 2023 z załącznikami oraz uchwale Nr 212/12 w sprawie wykonania Wojewódzkiego 

Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 

2018 – 2023. 

W przypadku gdy Sejmik Województwa Mazowieckiego rozszerzy i zatwierdzi nową listę  

instalacji regionalnych do obsługi Regionu Radomskiego lub wejdą w życie przepisy 

prawne regulujące inny sposób przekazania odpadów do instalacji regionalnych, odebrane 

od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych będą mogły być przekazane do nowych 

Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 

 

Zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji w tym zielone oraz 

pozostałości z sortowania, przeznaczone do składowania, należy przekazać do regionalnej 

instalacji przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z w/w przepisami. 

W gminie Przyłęk zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie przy wykorzystaniu 

pojemników i worków. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaopatrzenie nieruchomości w 

pojemniki i worki do zbierania odpadów w cenie oferty. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

2) Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz pozostałości z segregowania  - 1 raz w miesiącu gromadzonych w sposób 

następujący: 

- z gospodarstw domowych w pojemnikach ( 120 lub 240 litrów) lub workach koloru 

czarnego o pojemności 120 litrów. 



2)  Odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych – 1 raz w miesiącu 

gromadzonych w 4 rodzajach worków: 

- NIEBIESKI – z przeznaczeniem na papier i tekturę, 

- ŻÓŁTY – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, 

- BIAŁY – z przeznaczeniem na szkło bezbarwne, 

- ZIELONY -  z przeznaczeniem na szkło kolorowe 

3) Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych oraz 

pozostałości z segregowania z pojemnika KP-7 znajdującego się przy Urzędzie Gminy w 

Przyłęku – 1 raz w miesiącu po uprzednim telefonicznym zawiadomieniu Wykonawcy. 

Odbiór odpadów może nastąpić najpóźniej 3 dnia po dokonanym zawiadomieniu. 

 

Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy harmonogram odbioru odpadów z 

podziałem na frakcje, który po uzgodnieniu z Zamawiającym będzie załącznikiem do 

umowy. Wykonawca wydrukuje ulotki z harmonogramem odbioru odpadów w ilości 3.000 

sztuk  - w cenie oferty. Wykonawca rozprowadzi ulotki wśród mieszkańców gminy oraz 

dostarczy ulotki do Urzędu Gminy w Przyłęku w ilości co najmniej 400 sztuk. 

 

3. Tworzy się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy 

Przyłęk. Gmina Przyłęk wskaże plac i udostępni pomieszczenie magazynowe w celu 

organizacji PSZOK. Na teren wskazanego placu Wykonawca będzie zobowiązany 

dostarczyć i ustawić pojemniki przeznaczone do zbiórki: 

- papieru i tektury – pojemnik koloru niebieskiego 

- tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe – pojemnik koloru żółtego 

- szkła bezbarwnego – pojemnik koloru białego 

- szkło kolorowe – pojemnik koloru zielonego 

Pojemniki powinny być wykonane z trwałego materiału, posiadać zamknięcie 

uniemożliwiające otwarcie ich przez nieuprawnione osoby oraz posiadać napis 

informujący na jaki rodzaj odpadów jest przeznaczony. 

Ponadto na placu Wykonawca ustawi kontenery przeznaczone do odbioru : 

- odpadów budowlanych pochodzących z drobnych remontów (odkryty kontener  

„gruzownik”) 

- odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji (kontener o poj. 5 – 10 m
3
 ) 

- odzieży i tekstyliów (kontener o poj. 5 – 10 m
3
 ) 

- zużytych opon, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (kontener odkryty ) 

- niesegregowanych , zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z 

segregowania (kontener o poj. 5 – 10 m
3
 ) 

Kontenery powinny posiadać napis informujący na jaki rodzaj odpadów są 

przeznaczone. 

Zamawiający udostępni pomieszczenie magazynowe a Wykonawca będzie zobowiązany 

wyposażyć je w pojemniki przeznaczone do odbioru: 

- przeterminowanych leków i chemikaliów ( np. leki, środki ochrony roślin i 

opakowania po nich, detergenty, rozpuszczalniki, farby, kleje i inne niebezpieczne 

odpady chemiczne, które mogą powstać w gospodarstwach domowych. Zamawiający 

nie obejmuje przedmiotem zamówienia podmiotów gospodarczych, zakładów 

produkcyjnych, przemysłowych, a więc nie będą to odpady „przemysłowe”) - ,( 2 

pojemniki 120 litrów lub 1 pojemnik o pojemności 240 litrów) 

- zużyte baterie i akumulatory ( 2 pojemniki 120 litrów lub 1 pojemnik o pojemności 

240 litrów) 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( 2 pojemniki o pojemności 240 litrów) 



- inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych ( 2 

pojemniki o pojemności 240 litrów) 

Pojemniki powinny być wykonane z trwałego materiału oraz posiadać napis informujący 

na jaki rodzaj odpadów jest przeznaczony.  

Wykonawca zapewni funkcjonowanie PSZOK ( część usytuowana na wskazanym 

placu)  przez cały okres obowiązywania umowy, dwa razy w miesiącu ( 1 raz w dzień 

roboczy, 1 raz w sobotę), przez 5 godzin. Część PSZOK usytuowana w pomieszczeniu 

magazynowym będzie obsługiwana przez pracownika Urzędu Gminy w Przyłęku, a 

odpady tam zgromadzone będą odbierane przez Wykonawcę po uprzednim zgłoszeniu 

konieczności odbioru przez Zamawiającego. Dni i godziny otwarcia PSZOK zostaną 

ustalone przez Zamawiającego i po uzgodnieniu z Wykonawcą dane te zostaną 

uwzględnione w harmonogramie na dany rok kalendarzowy, który będzie załącznikiem 

do umowy. 

 

Wykonawca zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia pojemników i odbierać 

odpady w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to przepełnienia tych pojemników, 

jednak nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. 

 

 

4. Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, opon, odzieży i tekstyliów 

będzie dokonywany  bezpośrednio sprzed posesji. Odbiór nastąpi 1 raz w II połowie 

roku 2017. Termin odbioru powyższych odpadów zostanie ustalony przez 

Zamawiającego i po uzgodnieniu z Wykonawcą dane te zostaną uwzględnione w 

harmonogramie na dany rok kalendarzowy, który będzie załącznikiem do umowy. 

 

5. Odbiór odpadów budowlanych odbywa się na podstawie indywidualnej umowy 

cywilnoprawnej zawartej między właścicielem nieruchomości a uprawnionymi do 

odbioru odpadów przedsiębiorcami. Odbiór za odpłatnością właściciela posesji po 

wcześniejszym ustaleniu z Wykonawcą. 

 

 

6. Odbiór popiołu i żużla paleniskowego odbywa się na podstawie indywidualnej umowy 

cywilnoprawnej zawartej między właścicielem nieruchomości a uprawnionymi do 

odbioru przedsiębiorcami. Odbiór za odpłatnością właściciela posesji po 

wcześniejszym ustaleniu z Wykonawcą. 

 

7. Odbiór odpadów komunalnych zebranych w ramach tzw. „sprzątania świata”. Odbiór 

nastąpi 1 raz w II połowie 2017 roku.  Termin i miejsce odbioru odpadów zostanie 

wskazany przez Zamawiającego a Wykonawca zostanie o tym poinformowany 

pisemnie z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. 

 

8. Pojemniki (o pojemności 120 lub 240 litrów) oraz worki do prowadzenia zbiórki 

odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych o pojemności 120 litrów 

obowiązkowo dostarcza właścicielom nieruchomości Wykonawca. Każda 

nieruchomość zostanie wyposażona w co najmniej 1 pojemnik  oraz 2 worki każdego 

rodzaju. Przy odbiorze odpadów Wykonawca każdorazowo będzie dostarczał co 

najmniej tyle worków ile odbierze worków z odpadami. Zamawiający wymaga 

również zabezpieczenia worków w ilości 1000 sztuk każdego koloru, które zostaną 

złożone w siedzibie Zamawiającego przed rozpoczęciem terminu realizacji usługi. 

 



9.  Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na 

właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru odpadów, że właściciel nieruchomości nie 

wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów ( np. w worku 

przeznaczonym na odpady segregowane będą znajdować się odpady zmieszane, gdy w 

worku przeznaczonym na daną frakcję odpadów segregowanych będą znajdować się 

odpady innej frakcji) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 2 dni roboczych od 

dnia zaistnienia opisanej powyżej sytuacji do pisemnego (faxem) poinformowania 

Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez 

właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć 

dokumentację fotograficzną i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji 

musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej 

godzinie doszło do ustalenia w/w zdarzenia. 

- Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu półroczne sprawozdania zgodnie z 

ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

- Wykonawca odbierający odpady komunalne jest obowiązany spełnić wymagania 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 

stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 122) 

- Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy zobowiązany jest do przestrzegania 

obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności: 

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) 

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 250.) 

- W sezonie zimowym odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie z dróg 

objętych stałym zimowym utrzymaniem bez względu na warunki pogodowe, natomiast 

z pozostałych dróg gdy ze względu na nieprzejezdność, niemożliwy będzie odbiór i 

wywóz odpadów Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru w terminie do 2 dni od 

dnia w którym drogi staną się przejezdne. Wykonawca zobowiązany jest poinformować 

Zamawiającego w dniu, w którym powinien być dokonany odbiór o fakcie i przyczynie 

nie odebrania odpadów z poszczególnych sołectw. 

- Usługa będzie wykonywana w dni robocze ( pon. – pt.) w godzinach od 7:00 do 20:00 

- Załadunek i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu 

oraz środków transportu, które muszą być w dyspozycji Wykonawcy. 

10. Wykonawca odpowiedzialny jest za osiągnięcie poziomów odzysku odpadów 

komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 

wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250.) 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012r. poz. 645) oraz Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu 

obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz.U. z 2012r. poz.676). 

 

§ 2  

1) Obowiązkiem Wykonawcy będzie również posprzątanie miejsca wokół ww. 

pojemników, gdy zajdzie taka potrzeba, między innymi poprzez zabranie 



dostawionych przy pojemnikach worków z niesegregowanymi (zmieszanymi) i 

segregowanymi odpadami komunalnymi.  

2) Wykonawca zobowiązany jest do:  

b) odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości zgodnie z ustalonym przez 

Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wywozu. 

Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego, a 

Wykonawca będzie zobowiązany poinformowania mieszkańców o zmianie 

harmonogramu odbioru odpadów komunalnych,  

c) porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi 

zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków, pojazdów w 

trakcie realizacji usługi wywozu,  

d) realizacji "reklamacji" (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z 

harmonogramem itp. lub z PSZOK-u) w przeciągu 48 godzin od otrzymania 

zawiadomienia e-mailem od Zamawiającego. Wykonanie reklamacji należy 

niezwłocznie potwierdzić e-mailem na adres Zamawiającego,  

e) ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i 

przekazywania dokumentacji pomiarów Zamawiającemu w okresach miesięcznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej 

ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przekazywania kopii dokumentacji 

Zamawiającemu,  

f) kontroli realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich niedopełnienia 

Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne i 

niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego, nie później niż w ciągu 4 

dni roboczych. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć 

dokumentację filmową lub zdjęciową umożliwiającą identyfikację nieruchomości z 

rejestracją daty i godziny. Wykaz nieruchomości prowadzących selektywne zbieranie 

odpadów komunalnych Zamawiający przekaże Wykonawcy.  

g) przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji 

przetwarzania odpadów komunalnych   

h) przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której 

mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21  

ze zm.) lub posiadania odpowiednich uprawnień i zezwoleń na przetwarzanie 

odpadów.  

3) system odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w 

wyniku prowadzenia działalności gospodarczej (z nieruchomości nie zamieszkałych).  

4) realizacja przedmiotu umowy będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą 

jakością i właściwą organizacją.  

Rozdział II Terminy wykonania przedmiotu umowy  



§ 3  

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy od dnia ….. stycznia 2017 r. do 

dnia 31 grudnia 2017 r.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych 

raportów zwanych dalej „raportami” zawierających informację o ilości (masie) 

odebranych i zebranych odpadów komunalnych, w rozbiciu na poszczególne frakcje. 

Wykonawca dostarcza Raport do Zamawiającego w terminie do 7 dni od zakończenia 

miesiąca, którego dotyczy.  

3. Przekazanie raportu miesięcznego za ostatni miesiąc (grudzień 2017) – zgodnie z 

umową – w terminie do 31 stycznia 2018 roku  

4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu półrocznych 

informacji i zestawień oraz sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

5. Przekazanie sprawozdania za drugie półrocze 2017 r. – zgodnie z umową w terminie 

do 31 stycznia 2018 roku.  

  

Rozdział III Oświadczenia wykonawcy  

§ 4  

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia oraz potencjał techniczny i 

osobowy, w celu wykonania przedmiotu umowy, w szczególności posiada:  

1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy 

Przyłęk, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;  

2) zezwolenie na transport odpadów, lub wpis do rejestru (zgodnie z ustawą o odpadach),  

3) umowę z regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych, której będzie 

przekazywał odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, 

odpady  zielone  oraz  pozostałości  z  sortowania  odpadów 

 komunalnych  

przeznaczonych do składowania,  

4) umowy z instalacjami odzysku i unieszkodliwiania lub zezwolenia na przetwarzanie 

odpadów,  

5) wpis do rejestru odbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  

2. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w ust. 1 przez cały 

okres realizacji umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny i osobowy niezbędny do 

wykonania niniejszej umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymagań określonych w pkt 3  przez cały 

okres realizacji umowy.  

  

Rozdział IV Obowiązki Wykonawcy  



§ 5  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności oraz do 

wykonywania wszystkich obowiązków wynikających ze SIWZ i niniejszej umowy.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania należytej staranności przy 

wykonywaniu usług oraz zgłaszania wszelkich okoliczności mających wpływ na 

należyte ich wykonanie.  

3. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdym 

przypadku oddawania przez właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów 

komunalnych jako odpady zbierane selektywnie.  

4. Wykonawca zobowiązuje się posiadać w czasie trwania umowy wszelkie wymagane 

prawem zezwolenia na działalność realizowaną na podstawie niniejszej umowy, w 

szczególności wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z  

2013r. poz. 21ze zm) oraz prowadzić usługi w sposób zgodny z przepisami prawa.  

5. W przypadku, gdy wpisy do rejestrów lub zezwolenia tracą moc obowiązującą, 

wykonawca obowiązany jest do uzyskania nowych wpisów lub zezwoleń w terminach 

zapewniających ciągłość realizacji przedmiotu umowy oraz przekazania kopii tych 

dokumentów Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia wykreślenia z rejestru lub 

wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwoleń pod rygorem odstąpienia od umowy 

objętej niniejszym zamówieniem.  

6. W przypadku gdy zawarte umowy wskazane w §4 ust 1 pkt. 3 wygasną, Wykonawca 

obowiązany jest do zawarcia nowych umów oraz przekazania ich kopii 

Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia umów, pod rygorem 

odstąpienia od niniejszej umowy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, 

odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, 

odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie 

gminyPrzyłęk do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. W 

przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych, uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, 

odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania od podmiotów odbierających odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości, odpady te przekazuje się do instalacji zastępczej obsługi 

tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie uchwalenia Planu gospodarki 

odpadami dla województwa mazowieckiego.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji 

pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, w szczególności do 

przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Wykonawca nie 

może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub innym celu niż 

dla wykonania umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w 

celach reklamowych lub marketingowych.  

  

Rozdział V Obowiązki Wykonawcy – wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do  



ponownego użycia i odzysku.  

§6  

1. Wykonawca w każdym półroczu danego roku jest zobowiązany do osiągnięcia na 

obszarze gminy Przyłęk w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów 

komunalnych odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła.  

Wykonawca winien zagospodarować zebrane odpady w sposób, który zapewni 

osiągniecie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645).  

2. Odzysk lub unieszkodliwianie zebranych odpadów komunalnych Wykonawca będzie 

realizował zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013r. 

Nr 21 ze zm.) oraz ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250).  

3. Ustalenie, czy wykonawca osiągnął wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku nastąpi na podstawie sprawozdania, o którym mowa w  

§ 7.  

  

Rozdział VI Raporty i sprawozdania.  

§7 

 1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych 

raportów zwanych dalej „raportami” zawierających informacje o ilości (masie) 

odebranych i zebranych odpadów komunalnych, w rozbiciu na poszczególne frakcje, a 

także o liczbie właścicieli nieruchomości od których zostały odebrane odpady komunalne:  

1) zmieszane (Mg),  

2) papieru i tektury (Mg),  

3) tworzyw sztucznych, metali, odpadów wielomateriałowych (Mg), 4) szkła (Mg),  

5) odpadów ulegających biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji (Mg)  

6) przeterminowanych lekarstw (Mg),  

7) zużyte baterie i akumulatory, chemikalia (Mg),  

8) odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe (Mg),  

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (Mg),  

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe (Mg),  

11) zużyte opony (Mg),  

12) sposobach zagospodarowania odpadów wymienionych w ppkt. 1-11.  

2. Wykonawca sporządza Raport w formie elektronicznej w uzgodnieniu z 

Zamawiającym.  

3. Wykonawca dostarcza Raport do Zamawiającego w terminie do 7 dni od zakończenia  

miesiąca, którego dotyczy.  



4. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania Raportu akceptuje go lub zgłasza uwagi.  

5. Zaakceptowany przez Zamawiającego Raport jest podstawą do wystawienia faktury za 

wykonaną usługę.  

6. Wykonawca, w celu potwierdzenia uzyskanych poziomów, o których mowa w §6 ust. 

1 sporządza w zakresie objętym przedmiotem zamówienia sprawozdanie, o którym 

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

w gminach. Sprawozdanie sporządzone w sposób wymagany przez przepisy prawa  

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie do końca miesiąca następującego 

po półroczu, którego dotyczy.  

7. Na żądanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia prawidłowo prowadzonej 

gospodarki odpadami komunalnymi, Wykonawca przedstawi niezwłocznie 

poświadczone kopie kart ewidencji odpadów i dowody dostarczania odpadów do 

RIPOK lub do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, tj. karty przekazania odpadów. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie informacji dotyczących 

realizacji przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż 

w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania.  

9. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu półrocznych 

informacji i zestawień oraz sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

10. Wykonawca ma obowiązek comiesięcznego przekazywania Zamawiającemu kart 

przekazywania odpadów.  

  

Rozdział VII Wynagrodzenie:  

§ 8  

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonywania 

przedmiotu  umowy  wyniesie:  .......................  zł  brutto 

(słownie: …………………………………………..)  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe należne za 1 miesiąc świadczenia usług wynosi: netto  

……………… zł, (słownie: ………………………………), powiększone o należny 

podatek VAT (8%) w kwocie ……………… zł, (słownie: 

………………………………), tj. wynagrodzenie łączne brutto w 

wysokości……………… zł, (słownie: ………………………………).  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 płatne będzie po zakończeniu 

danego miesiąca świadczenia usługi na podstawie faktury VAT, wystawionej po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego Raportu, o którym mowa w § 7 ust. 1-5 

umowy.  

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy w ciągu …….. dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT 

wystawionej zgodnie z ust. 3.  

5. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  



6. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub 

obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności 

do czasu usunięcia tej niezgodności, lub do czasu wystawienia korekty faktury, bez 

obowiązku płacenia odsetek za ten okres.  

7. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, 

mogą być potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.  

8. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej 

umowy bez zgody Zamawiającego.  

9. Jeżeli w trakcie trwania umowy stawka podatku VAT ulegnie zmianie, strony zgodnie 

postanawiają, że do kwoty netto, o której mowa w ust. 2, zostanie doliczony podatek 

VAT wg obowiązującej stawki.  

10. W przypadku zmiany, o którym mowa w §13 ust. 3 lit. c wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on 

zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie na rzecz Zamawiającego.  

  

Rozdział VIII Kary umowne  

§ 9  

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej do 

wysokości, której podlega Gmina Przyłęk za niewywiązywanie się z obowiązków 

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

w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.) naliczonej Gminie Przyłęk zgodnie z 

przepisami art. 9x ust. 3 w/w ustawy.  

2. Wysokość kary, o której mowa w ust 2 może ulec zmianie w oparciu o zmieniającą się 

stawkę opłaty za zmieszane odpady komunalne, określoną w przepisach wydanych na 

podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:  

1) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1 w przypadku 

odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy,  

2) w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu Raportu lub 

sprawozdania o których mowa w §7  

3) w wysokości 50,00 zł za każdy przypadek nieodebrania z nieruchomości odpadów w 

terminie określonym w harmonogramie. Kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 

50,00 zł. oraz liczby nieruchomości, z których nie odebrano odpadów w terminie 

zgodnym z harmonogramem.  

4) w wysokości 100,00 zł za każdy przypadek nieuprzątnięcia miejsca odbioru, gdy 

zanieczyszczenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

5) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5000,00 PLN w przypadku nie 



przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w rozdz. III pkt. 5.1.a) i/lub w 

rodz. III pkt. 5.3. SIWZ  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie 

cywilnym.  

5. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 

5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1 w przypadku odstąpienia od 

umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, za wyjątkiem przypadku odstąpienia 

od umowy na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych.  

6. Powtarzające się przypadki nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę 

opisane w ust. 4 stanowią podstawę dla Zamawiającego do możliwości 

wypowiedzenia niniejszej umowy za 3 miesięcznym okresem ze skutkiem na koniec 

miesiąca kalendarzowego.  

  

Rozdział X Odstąpienie od umowy  

§ 10  

1. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy.  

1) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że:  

a) Wszczęto postępowanie upadłościowe Wykonawcy;  

b) Rozpoczęto likwidację Wykonawcy;  

c) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie 

odbierania odpadów określone w przepisach szczególnych.  

2) Zamawiający może odstąpić od umowy również w przypadku, gdy:  

a) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług objętych umową w ciągu 30 

dni od daty rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy;  

b) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, tj.: w sposób nieprzerwalny nie 

realizuje jej przez kolejnych 7 dni kalendarzowych licząc od wezwania  

Zamawiającego;  

c) Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w 

znaczny sposób je narusza pomimo uprzednich pisemnych co najmniej 

dwukrotnych pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.  

3) W przypadku określonych w pkt. 1 i 2 Zamawiający może po upływie 7 dni od 

pisemnego uprzedzenia Wykonawcy przejąć prowadzenie usług określonych 

niniejszą umową lub powierzyć je innemu podmiotowi.  

4) Ponadto w razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 



umowy Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

  

Rozdział XI Podwykonawstwo  

§ 11  

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za niezgodny z 

przepisami prawa odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych i wszelkie 

szkody powstałe na osobach i mieniu.  

2. Obowiązki Wykonawcy w zakresie podwykonawców (szczegółowo opisane w SIWZ):  

2.1. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu 

projekty umów, które zamierza zawrzeć z Podwykonawcami wraz ze szczegółową informacją 

obrazującą zakres usług przewidzianych do wykonania przez podwykonawców.  

2.2. Zlecenie wykonania części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usług. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym 

stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  

  

Rozdział XII Zmiana umowy  

§ 12  

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.  

2. Zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach:  

a) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,  

b) zmiany stawki podatku VAT,  

c) gdy zmiany treści umowy są korzystne dla Zamawiającego gdy konieczność zmiany, w tym 

zmiany zakresu przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 

związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa 

miejscowego, mających wpływ na realizację umowy, a zmiana ta dotyczy gospodarowania 

odpadami,  

d) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej,  

e) zmiany wzoru miesięcznych raportów i/lub protokołów,  

f) zaistnienia siły wyższej (w szczególności powódź, pożar, ataki terrorystyczne) mającej wpływ 

na realizację umowy.  

Nie uznaje się za siłę wyższą:  

- strajków w przedsiębiorstwach należących do stron oraz w przedsiębiorstwach, z którymi łączą 

strony umowy lub z którymi strony zamierzały zawrzeć umowy,  

- utraty lub wstrzymania zewnętrznych źródeł finansowania bądź pogorszenia stanu finansowego z 

innych przyczyn. W szczególności za siłę wyższą nie uważa się wstrzymania lub ograniczenia 

kredytu bądź gwarancji udzielonych przez instytucję finansową,  

- zmniejszenie podaży jakichkolwiek materiałów, wyrobów lub urządzeń koniecznych do realizacji 

przedmiotu umowy,  



- trudności w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do realizacji przedmiotu 

umowy,  

- istotnego wzrostu cen materiałów, wyrobów lub urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu 

umowy.  

3. Zgodnie z art. 142 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza 

wprowadzenie zmian w umowie dotyczących wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 

przypadku zmiany:  

a) stawki podatku od towarów i usług,  

b) zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, W sytuacji wystąpienia 

okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt a) b) wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę 

umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po 

zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 

umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 3 pkt a) b), na kalkulację ceny 

ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, 

które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 3 

pkt. a) b)  

Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 3, wyznacza datę podpisania 

aneksu do umowy. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 3, na koszty 

wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy 

przez Zamawiającego. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosków o których mowa w 

ust. 3 oceni czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji umowy.  

4. Zmiana może nastąpić w zakresie przesłanek przewidzianych w SIWZ i/lub niniejszej 

umowie.  

Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcę 

jako nieistotne, mogą być wprowadzone do umowy w każdym czasie.  

  

Rozdział XIII Postanowienia końcowe  

§ 14  

1. Osoby upoważnione do kontaktów:  

a) ze strony zamawiającego: Olczyk Tomasz, Rutkowski Leszek  

b) ze strony Wykonawcy: ...................................................................................................   

§ 15  

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych.  



2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony postanawiają 

rozstrzygać ugodowo poprzez negocjacje. Nie załatwione polubownie spory zostaną 

rozpatrzone przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

  

§ 16  

1. Niniejsza umowa została zwarta w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

2. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:  

- Oferta Wykonawcy  

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

  

  

Wykonawca                                                                                                   Zamawiający  

  

  

  


