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KOD CPV 
90500000 – usługi związane z odpadami 

90513100-7 – usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 
90511000-2 – usługi wywozu odpadów 
90512000-9 – usługi transportu odpadów 
90514000-3 – usługi recyklingu odpadów 
(dostawa, usługa, robota budowlana)  
 
 

 
 
 
Miasto i Gmina Kańczuga 
ul. M. Konopnickiej 2  
37-220 Kańczuga 
tel. 016 642 31 42, fax: 016 642 66 30 
NIP: 794-16-86-223,  REGON: 650900602  
e-mail: sekretariat@kanczuga.pl 
www.kanczuga.pl 
 

Administracja samorządowa 
Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego - /7eb9f50jdf/SkrytkaESP 

 
 

 

 

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz., 1986 ze zm.) 

 
 
 
 

 
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru, transportu  

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga oraz z nieruchomości na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w sposób 
zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
dla zadania pn: 

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga  

w 2019 roku. 
 (wartość zamówienia powyżej progów określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp) 

 
Nieograniczony, pełny bezpośredni dostęp do dokumentów z postepowania można uzyskać pod 
adresem: www.kanczuga.biuletyn.net w zakładce zamówienia publiczne – profil nabywcy 
 
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.kanczuga.biuletyn.net 
 

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego (art. 36 ust 1 pkt 1) (art. 36 ust 2 pkt 5) 

2. Tryb udzielenia zamówienia (art. 36 ust 1 pkt 2) 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia (art. 36 ust 1 pkt 3) (art. 36 ust 2 pkt 8a, 
13) 

 

mailto:email%20=%20ugim_kanczuga@post.home.pl
http://www.kanczuga.pl/
http://www.kanczuga.biuletyn.net/
http://www.kanczuga.biuletyn.net/
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z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapisami 
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, uchwała Nr XXXI/551/17 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 05.01.2017 r. oraz przepisami Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.  

 
1. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia mowa o:  regulaminie - należy rozumieć 

przez to uchwałę Nr XXXVI/373/2018 Rady Miejskie w Kańczudze z dnia  
16 lipca 2018 r.  w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.  

 
2. Usługa będzie realizowana w następującym zakresie:  
I) odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 
zebranych odpadów komunalnych w sposób:  

a) selektywny: 
 papieru i makulatury,  

 szkła bezbarwnego i  kolorowego 

 tworzywa sztucznego i opakowań wielomateriałowych,  
 metali (np. puszki, złom),  
 przeterminowanych leków i chemikaliów 
 zużytych baterii i akumulatorów,  

 zużytego sprzętu elektrycznego i - elektronicznego,  

 odpadów wielkogabarytowych (np. mebli), 

 odpadów budowlanych i rozbiórkowych,  
 zużytych opon,    
 odpadów biodegradowalnych , ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów i odpadów zielonych 
 zimny popiół, żużel   

Wszystkie w/w. frakcje należy odbierać od właścicieli nieruchomości w sposób 
selektywny, tj. każdą frakcję osobno, bez mieszania posegregowanych już odpadów 
komunalnych;  
 
b) mieszany  

1) opróżniania pojemników ustawionych we wskazanym miejscu przez 
Zamawiającego,  
w których zgromadzone będą odpady pochodzące z opróżniania koszy 
ulicznych  
i przystanków autobusowych;  

2) opróżniania pojemników ustawionych na terenie Cmentarzy Komunalnych 
zlokalizowanych w Siedleczce, Rączynie i Pantalowicach;  

3) opróżniania pojemników usytuowanych w Punktach Selektywnego Zbierania 

Odpadów Opakowaniowych (tzw. dzwony);  

 

II) Zagospodarowania odebranych odpadów w Regionalnej lub Zastępczej 
Instalacji Przetwarzania Odpadów  Komunalnych;  

III) Sprawozdawczości,  

IV) Dostarczenie worków do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych 
 
3. Charakterystyka Miasta i Gminy Kańczuga:  
1) Powierzchnia Miasta i Gminy Kańczuga: 105 km2  
2) Ilość nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej uwzględnionych do odbioru 
odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych: 3787 
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3) Ilość nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne 
przewidzianych do odbioru 239 
4) Liczba nieruchomości z zabudową wielorodzinną przewidzianych do odbioru 
odpadów zmieszanych z pojemników zbiorczych: 7.  
5) Liczba punktów na terenie Miasta i Gminy Kańczuga do selektywnej zbiórki 
odpadów opakowaniowych (pojemniki typu dzwon) - 6.  
6) Liczba mieszkańców zamieszkałych  na terenie Miasta i Gminy Kańczuga wynosi 
(dane na dzień 10.09.2018): 12 466 
 
Wykaz nieruchomości i punktów odbioru z terenu Miasta i Gminy Kańczuga został 
przedstawiony na załączniku graficznym stanowiącym element SIWZ.  

 
4. Dane dotyczące odpadów odebranych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga:  

Prognozowana ilość odpadów komunalnych do odbioru w okresie od 01.01.2019 do 
31.12.2019 r. z terenu Miasta i Gminy Kańczuga:  

 
1.  odpady nie segregowane (zmieszane):              1600 Mg  
2.  odpady segregowane - tworzywa sztuczne  

                                      i wielomateriałowe:             128 Mg  
3.  odpady segregowane - papier i tektura:    13 Mg  
4.  odpady segregowane - szkło:               123 Mg  
5.  odpady segregowane - metale:               6 Mg  
6.  odpady wielkogabarytowe:      30 Mg 
7.  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:    18 Mg  
8.  zużyte opony:                 30 Mg  
9.  odpady biodegradowalne:       30 Mg  
10. zużytych baterii i akumulatorów:      0,02 Mg  
11.  Odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne:   45 Mg.  
12. Zimny popiół i żużel:      160 Mg 
13. Opakowania po środkach ochrony roślin    2,5 Mg 

 
Ilość wytworzonych odpadów na terenie Miasta i Gminy Kańczuga nie jest zależna 
od Zamawiającego. Podane ilości mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych 
potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez 
mieszkańców Miasta i Gminy Kańczuga.  
 
5. Sposób odbioru odpadów:  

 
Wykonawca zobowiązany jest bez względu na warunki atmosferyczne do 

odbioru, transportu i zagospodarowania każdej ilości odpadów komunalnych 
odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych  
w sposób selektywny i nieselektywny.  

Zbiórka odpadów komunalnych powinna odbywać się bezpośrednio  
z nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy lub nieruchomości 
niezamieszkałej lub w przypadku utrudnień wynikających z warunków 
atmosferycznych z miejsc wspólnego złożenia  pojemników i worków przy drogach 
publicznych. 

Wykaz nieruchomości i punktów odbioru z terenu Miasta i Gminy Kańczuga 
został przedstawiony na załączniku graficznym stanowiącym element SIWZ.  

Prognozowana miesięczna liczba kilometrów do przejechania w celu odbioru 
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wszystkich odpadów z terenu Miasta i Gminy Kańczuga wynosi około 4 000 km. 
Podana wartość nie jest w żaden sposób wiążąca zarówno dla Wykonawcy jak  
i Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest indywidualnie do wyceny 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ w tym do 
indywidualnego wyznaczenia tras odbioru odpadów.  
 
5.1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:  
 
Na terenie Miasta i Gminy Kańczuga odpady będą gromadzone w:  
1)  pojemnikach o pojemności:  

 120 l,240 l ,400 l,600 l,900l, 1100 l -  na odpady zmieszane 

 kontenerach typu "dzwon" o pojemności 2,5 m3 - na odpady 
segregowane, 

 kontenerach KP-7 o objętości 7000 l  
2)  workach o pojemności:  

 120 l, na odpady zmieszane  

  120 l na odpady segregowane  
Wykonawca umożliwi nieodpłatne nabycie worków na odpady segregowane  
i zmieszane zależnie od potrzeb właścicieli nieruchomości oraz zapewni ich 
odpowiednie oznakowanie odporne na warunki atmosferyczne (deszcz, śnieg itp.),   
umożliwiające identyfikację punktu odbioru odpadów.   

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na terenie Miasta i Gminy 
Kańczuga - w każdej miejscowości Punktów Obsługi Klienta - zaakceptowanych 
przez Zamawiającego, w których właściciele nieruchomości będą mogli dodatkowo:  

1. nieodpłatnie zaopatrzyć się w worki służące do zbierania dodatkowych 
odpadów komunalnych zmieszanych, (za potwierdzeniem faktu odbioru od 
Wykonawcy),  

2. nieodpłatnie zaopatrzyć się w worki służące do zbierania odpadów 
selektywnych (za potwierdzeniem faktu odbioru od Wykonawcy),  

3. nieodpłatnie zaopatrzyć się w worki służące do zbierania odpadów 
biodegradowalnych (za potwierdzeniem odbioru od Wykonawcy)  

 
5.2. Selektywnie zbierane odpady komunalne w systemie "workowo -
pojemnikowym"  

1.  Wykonawca nieodpłatnie dostarczy i wyposaży w terminie do 31.01.2018 r.  
właścicieli nieruchomości zamieszkałych budynków jednorodzinnych, 
wielolokalowych w zabudowie zwartej (domy bliźniacze, szeregowe) i 
nieruchomości niezamieszkałe w worki o pojemności 120l na odpady selektywnie 
zbierane które, powinny być oznaczone nadrukiem  jakie odpady należy w nich 
gromadzić oraz  winny posiadać następujące tło nadruku: 

 żółte - przeznaczony na tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 
metale (puszki oraz drobny złom) oznaczonych  napisem „Metale i tworzywa 

sztuczne”  

 zielony – przeznaczone na szkło bezbarwne i kolorowe oznaczone 
napisem „Szkło” 

 niebieskie  - przeznaczony na papier i tekturę, oznaczonych napisem 
„Papier” 

 brązowe – przeznaczony na odpady biodegradowalne, oznaczonych 
napisem „Bio” 

   szare – zimny popiół i żużel, oznaczonych napisem „Zimny popiół i żużel” 

 Czarne – przeznaczony na zmieszane odpady komunalne, oznaczonych 



FZ.271.29.2018.WS - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy 

Kańczuga w 2019 roku. 
 

 

6 

napisem „Odpady komunalne zmieszane” 

2. Worki należy przekazywać na bieżąco właścicielowi nieruchomości w systemie: za 
każdy odebrany napełniony worek danej frakcji odpadów Wykonawca przy 
nieruchomości pozostawia worek pusty.  

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostawy nowych i sukcesywnej wymiany 
zużytych pojemników na istniejących nieruchomościach dostawców odpadów oraz 
wyposażenia właścicieli przyszłych nieruchomości. Wykonawca wyposaży 
nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe na których powstają odpady 
komunalne, w nowe pojemniki.  

    Po zakończeniu trwania umowy, pojemniki te będą stanowiły własność 
Zamawiającego. Zamawiający dysponuje częściowo własnymi pojemnikami do 
zbierania odpadów komunalnych.  

 
4.1) Szacunkowa ilość nowych pojemników i worków  na odpady zmieszane:  

 na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosi:   
 15 000 szt. worków o pojemności  120 l  
 140 szt pojemników o pojemności 120 l 
 1szt. pojemnik o pojemności 900 l 
 60 szt  pojemników o pojemności 1100 I, 
  31  szt pojemników o pojemności 240 l,  
  3 szt. pojemników o pojemności 400 l 
  5 szt. pojemnik o pojemności 600 l 
 4 szt. pojemnik KP-7 

 
4.2) Szacowana ilość worków na odpady zmieszane do wyposażenia  
w pierwszym roku trwania umowy:  

  30 000 szt. worków o pojemności 120 l   
 
4.3) Szacunkowa  liczba worków na odpady segregowane  na dzień: 
- 1 stycznia 2019 roku wynosi : 

  worki  o pojemności 120 l  - 108 000 szt 
 
4.7) Ilość pojemników i worków może ulegać zmianie w trakcie realizacji 
zamówienia.  

4.8) Zamawiający przekaże wykaz nieruchomości, które mają być wyposażone  
w wymagalne pojemniki, worki w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest ustawić je w miejscach wskazanych przez 
właścicieli nieruchomości.  

4.9) Wykonawca zobowiązany jest po uzyskaniu zgłoszenia od Zamawiającego, w 
terminie do 7 dni roboczych, wykonać usługę podstawienia wymiany lub 
zabrania pojemników ze wskazanych w zgłoszeniu nieruchomości.  

4.10) Na potwierdzenie dostarczenia pojemników Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu potwierdzenia od właścicieli nieruchomości opatrzone datą 
przekazania i podpisem właściciela bądź jego przedstawiciela. W przypadku 
niemożliwości spełnienia tego warunku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
wskaże on Zamawiającemu te przyczyny na piśmie i udokumentuje ich 
zaistnienie. Za przyczyny niezależne od Wykonawcy można będzie uznać w 
szczególności co najmniej dwukrotne nie zastanie właściciela nieruchomości 
pod wskazanym adresem w odstępie co najmniej trzydniowym w godzinach 7:00 
- 20:00.  
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4.11) Wykonawca powinien również umożliwić odbiór worków i pojemników na 
odpady komunalne przez właściciela nieruchomości w punktach dystrybucji, 
zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga (Punkty Obsługi Klienta) 
powinno być czynne w dni robocze, co najmniej 1 raz w tygodniu w godz. od 
8:00 do 14:00 

 
5.3. Częstotliwość i zasady odbioru odpadów komunalnych 
1. Z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej nie rzadziej niż:  
a) zmieszane odpady komunalne 
- na terenach miejskich: 
-1 raz w tygodniu od kwietnia do października  
- 2 razy w miesiącu od listopada do marca  

- na terenach wiejskich: 
-  2 razy w miesiącu od kwietnia do października 
- 1 raz w miesiącu od listopada do marca  
b) zebrane selektywnie:  
 - papier i makulatura,  - 1 raz w miesiącu  
 - szkło,  - 1 raz w miesiącu  
 - tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu  
 - metale,  - 1 raz na miesiąc 
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  -1 raz w roku;  
d) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 

 i odpadów zielonych 
 - na terenach miejskich: 
-1 raz w tygodniu od kwietnia do października  
- 2 razy w miesiącu od listopada do marca  
- na terenach wiejskich: 
-  2 razy w miesiącu od kwietnia do października 
- 1 raz w miesiącu od listopada do marca  
e) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony  - 1 raz w roku  
f) odpady budowlane i rozbiórkowe  - 1 raz w roku                                                            
g) zimny popiół i żużel  
                                                    - od września do kwietnia - 1 raz w miesiącu  
                                                    - od maja do sierpnia  - 1 raz na kwartał  
h) opakowania po środkach ochrony roślin  - 1 raz w roku 
2.  z obszarów zabudowy wielorodzinnej:  
a) zmieszane odpady komunalne  

                             - na terenach miejskich - 1 raz w tygodniu  
                                - na terenach wiejskich - 2 razy w miesiącu  od kwietnia  
                                                                       do października 

      - 1 raz w miesiącu od listopada do marca  
b) zbierane selektywnie odpady:  
 - papier i makulatura,  - 1 raz w tygodniu  
 - szkło,  - 1 raz w tygodniu  
 - tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - 1 razy w tygodniu  
 - metale,  - 1 raz w tygodniu  
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  - 1 raz w roku  
e) odpady ulegające biodegradacji , ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 
 i odpadów zielonych 
- na terenach miejskich: 
-1 raz w tygodniu od kwietnia do października  
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- 2 razy w miesiącu od listopada do marca  
- na terenach wiejskich: 
-  2 razy w miesiącu od kwietnia do października 
- 1 raz w miesiącu od listopada do marca  
f) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony  -1 raz w roku  
g) odpady budowlane i rozbiórkowe  - 1 raz w roku  
h) zimny popiół i żużel  
                                                   - od września do kwietnia - 1 raz w miesiącu  
                                                   - od maja do sierpnia  - 1 raz na kwartał  
h) opakowania po środkach ochrony roślin – 1 raz w roku 
 
3.  z terenów do użytku publicznego:  
a) opróżnianie koszy ulicznych - następuje sukcesywnie w miarę ich zapełnienia 

jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu  
b) opróżnianie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki surowców 

wtórnych stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego 
następuje sukcesywnie w miarę ich zapełnienia, jednak nie rzadziej niż 1 raz na 
miesiąc.  

4. Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Odbiór 
odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego będzie odbywać się poprzez odbieranie wystawianych odpadów 
przez właścicieli  1 raz w roku.  

5. Wykonawca od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbiera:  
a) odpady komunalne zmieszane - w każdej ilości,  
b) odpady z papieru, metali i tworzyw sztucznych zbierane w sposób 

selektywny w każdej ilości,  
c) odpady ze szkła zbierane w sposób selektywny - w każdej ilości,  
d) odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny oraz zużyte baterie - w każdej ilości. 
e) opony - w każdej ilości.  

6. Odpady komunalne, powstające w gospodarstwach domowych, w postaci: 
chemikaliów, zużytych baterii, akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego 
 i elektronicznego, świetlówek i innych źródeł światła, mebli oraz innych 
odpadów wielkogabarytowych, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  
i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów zielonych, a także innych 
niebezpiecznych odpadów komunalnych, zimny popiół i żużel złożone w Punkcie 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będą odebrane przez 
Wykonawcę w każdej ilości.  

7. Wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych następować będzie - na każde 
żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od zgłoszenia nie więcej niż 12 razy do 

roku.  
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach do zmiany 
częstotliwości odbioru odpadów oraz harmonogramu wywozu odpadów  
z nieruchomości w porozumieniu z Wykonawcą,  
 
5.4. Organizacja zbiórki odpadów selektywnych w tzw. punktach:  
1) Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Opakowaniowych (tzw. dzwony) –  

6  punktów na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.  
a) Wykonawca zapewni obsługę punktów polegającą na: systematycznym 

opróżnianiu, myciu, remoncie i rozstawianiu pojemników oraz przekazywaniu 
zebranych odpadów opakowaniowych do recyklingu.  

b) Wykonawca zobowiązany jest do opróżniania pojemników do selektywnej 
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zbiórki odpadów opakowaniowych (na szkło białe, kolorowe, plastik  
i makulaturę) w miarę ich napełnienia - nie rzadziej niż raz na miesiąc lub  
w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego o ich przepełnieniu - 
niezwłocznie.  

c)  Zmiana przez Zamawiającego lokalizacji pojemników w trakcie obowiązywania 
umowy mnie zwiększa z tego tytułu wynagrodzenia dla Wykonawcy.  

 
2)   Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
1. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia i obsługiwania od dnia 

obowiązywania umowy  Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) położonych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga  

2. Wykonawca winien posiadać prawo do dysponowania nieruchomością, na 
których zlokalizowane będą Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych,  
a nieruchomość spełniać wymagania prawa budowlanego, ochrony środowiska, 
przepisów bhp i ppoż.  

3. Lokalizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych powinna 
umożliwiać dogodny dojazd dla mieszkańców z możliwością zaparkowania 
samochodu na terenie punktu.  

4. Punkty powinny być zlokalizowane na terenie utwardzonym, ogrodzonym, 
oświetlonym dozorowanym oraz wyposażonym w niezbędną infrastrukturę 
techniczną.  

5. Wykonawca na czas trwania umowy wyposaży punkty w odpowiednie pojemniki, 
kontenery, bądź boksy do gromadzenia wyselekcjonowanych frakcji odpadów, 
adekwatnie do ilości i rodzajów  przyjmowanych odpadów oraz odpowiednio 
zabezpieczy miejsca składowania poszczególnych frakcji w celu zapobiegnięcia 
ich zmieszaniu bądź zanieczyszczeniu terenu punktu.  

6. Wykonawca zapewni pracę punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych 1 raz w miesiącu. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach 
możliwość zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.  

7. Wykonawca obowiązany jest zapewnić profesjonalną obsługę właścicielom 
nieruchomości dostarczającym odpady do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych oraz prowadzić ewidencję:  
a) rodzaju odebranych odpadów  
b ) ilości przyjmowanych odpadów  

c) adresów nieruchomości, na których powstały odpady dostarczone do punktu  
z podaniem, czy pochodzą z nieruchomości zamieszkałej, czy niezamieszkałej  

8. Wykonawca dokonując odbioru ma obowiązek sprawdzić, czy odpady oddawane 

są do punktu przez właściciela nieruchomości znajdującej się na terenie Miasta 
i Gminy Kańczuga, bądź inna upoważniona osobę. W przypadku, gdy 
Wykonawca stwierdzi, ze odpady przywiezione do punktu są oddawane przez 
inne niż w/w osoby może odmówić ich przyjęcie.  

9. Na żądanie właściciela nieruchomości oddającego odpady w punkcie Wykonawca 
ma obowiązek wydać potwierdzenie przyjęcia odpadów do punktu.  

10.  Wykonawca na terenie punktu zapewnia utrzymanie czystości i porządku, 
a zebrane odpady na bieżąco winien przekazywać do dalszego 
zagospodarowania.  

11. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą przyjmowane 
komunalne odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, powstające na 



FZ.271.29.2018.WS - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy 

Kańczuga w 2019 roku. 
 

 

10 

nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, bezpłatnie w każdej 
ilości, a w szczególności:  

 przeterminowane leki, 
chemikalia,  

 zużyte baterie i akumulatory,  

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

 odpady z papieru i makulatury,  

 odpady ze szkła kolorowego, 

 odpady ze szkła bezbarwnego,  

 odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowaniowe wielomateriałowe,  

 odpady ulegające biodegradacji,  

 odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne  

 zimny popiół i żużel 

 zużytych opon 
 
5.5 Obowiązki Wykonawcy:  
1. Podawanie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami 

ustawy o odpadach oraz utrzymaniu czystości w gminach.  
2. Przekazywanie Zamawiającemu zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach do końca miesiąca następującego po upływie  półrocza, 
pisemnych półrocznych sprawozdań. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu odbierania 
odpadów komunalnych zmieszanych jak i selektywnie zbieranych zgodnie  
z wyżej określoną częstotliwością. 
1) Harmonogram co do treści i formy wymaga zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu projekt 
harmonogramu w formie pliku PDF bez zabezpieczeń i haseł. Zamawiający 
zaakceptuje Harmonogram lub przedstawi uwagi do niego w terminie 3 dni od 
daty jego otrzymania. Wykonawca w terminie  do 7 dni wprowadzi uwagi 
Zamawiającego oraz przedstawi go do ponownej akceptacji.  

2) Harmonogram obejmujący prognozowany okres: 

 od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r. powinien zostać 
opracowany i przedłożony Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania 
umowy. 

3) Harmonogram powinien być sporządzony zgodnie z następującymi 
wytycznymi:  

a) odbiór odpadów, które odbierane raz w tygodniu z danej nieruchomości, 
powinien przypadać na ten sam dzień tygodnia (lub dni tygodnia).  

4) Wykonawca obowiązany jest umieścić harmonogram na własnej stronie 
internetowej i eksponować go przez cały okres na jaki został przygotowany. 
Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia harmonogramu 
Zamawiającemu, w celu umieszczenia harmonogramu na stronie 
internetowej Zamawiającego.  

5) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania harmonogramu właścicielom 
nieruchomości w następujących formach:  
a) dla nieruchomości mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej - 
egzemplarz  
w formie papierowej dla każdego właściciela,  

b) dla nieruchomości mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej - egzemplarz  
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      w formie papierowej dla każdego zarządzającego nieruchomością,  
c) dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady 

komunalne - egzemplarz w formie papierowej dla każdego właściciela.  
6) Harmonogram przygotowany na wymagany okres obowiązuje do końca 

okresu na który został ustalony. W przypadku nieprzewidzianych 
okoliczności, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zmianę terminu 
odbioru odpadów. Wykonawca odpowiedzialny jest w takim przypadku  
za bieżące poinformowanie Zamawiającego oraz właścicieli nieruchomości  
o zmianie.  

4.   Wykonawca zobowiązany jest posiadać bazę magazynowo - transportową 
usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy Miasta i Gminy 
Kańczuga, na terenie do którego posiada tytuł prawny.  

5. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien odbywać 

się zgodnie ze szczegółowym planem wywozu określonym w harmonogramie. 
Zamawiający przekaże aktualny wykaz nieruchomości przed podpisaniem 
umowy, z których odbierane będą odpady komunalne z odpowiednich 
pojemników (bądź zgromadzone w odpowiednich workach). W przypadku 
każdorazowego przekazania przez Zamawiającego aktualizacji wykazu 
nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne Wykonawca 
zobowiązany będzie do przedstawienia w możliwie najkrótszym terminie 
zaktualizowanego harmonogramu odbioru odpadów do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Po zatwierdzeniu harmonogramu Wykonawca zobowiązany 
będzie do przekazania zaktualizowanego harmonogramu właścicielom 
nieruchomości, których dotyczy zmiana.  

6. Wykonawca winien przeprowadzać odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 
20. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym 
uzgodnieniu  
z Zamawiającym odbieranie odpadów w soboty, bądź inne dni wolne od pracy.  

7.  Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych w sposób, 
który zapewni odpowiedni stan sanitarny poprzez zapobieganie wysypywaniu 
się odpadów z pojemników i worków w czasie odbioru i transportu, 
a w przypadku wysypania - obowiązany jest do uporządkowania terenu 
zanieczyszczonego odpadami w czasie realizacji usługi.  

8.   Wykonawca zobowiązany jest do odebrania odpadów znajdujących się przy 
pojemnikach, bądź w miejscach przeznaczonych do ich gromadzenia (pergole 
śmietnikowe) i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w terminie do 7 dni 
z podaniem dnia odbioru i lokalizacji nieruchomości skąd zostały odebrane 
odpady oraz ich szacunkowej objętości.  

9.  W przypadku stwierdzenia, że nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy 

lub nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nie jest ujęta w 
wykazie nieruchomości, który będzie na bieżąco aktualizowany przez 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym 
telefonicznie bądź pisemnie Zamawiającego.  

10.  Wykonawca zorganizuje odbiór i transport odpadów, również w przypadkach, 
kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony  
z powodu prowadzonych remontów dróg, zmiany organizacji ruchu drogowego, 
utrudnionego dojazdu do posesji. W takich przypadkach Wykonawcy nie 
przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. 
W przypadku braku możliwości dojazdu odpady komunalne winny zostać 
odebrane w możliwie najkrótszym terminie.  

11.Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów z zachowaniem 
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wskaźników odzysku lub unieszkodliwiania zebranych odpadów komunalnych 
zgodnie z ustawą o odpadach oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach w zakresie:  
a) osiągnięcia wskaźnika w wysokości:  40 (w 2019 r.); w odniesieniu do masy 

odebranych przez siebie odpadów komunalnych, poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, 
metalu, tworzyw sztucznych, szkła zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167);  

b) osiągnięcia wskaźnika w wysokości: 60 (w 2019 r.); w odniesieniu do masy 
odebranych przez siebie odpadów komunalnych, poziomów recyklingu 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r.  
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 2167);  

c) osiągnięcia wskaźnika w wysokości: 40 (w 2019 r); dopuszczalnego poziomu 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w 
roku rozliczeniowym, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 
oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 
2017 r. poz. 2412).  

12. Wykonawca zapewni odbiór odpadów komunalnych ze wszystkich 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych dostosowując środki 
transportu do lokalnej infrastruktury drogowej.  

13. Wykonawca w przypadku stwierdzenia w pojemniku (worku) na zmieszane 
odpady komunalne innych odpadów tj. odpadów opakowaniowych, odpadów 
zielonych, leków, chemikaliów, baterii, akumulatorów, sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego innych odpadów niebezpiecznych, odpadów budowlanych  
i rozbiórkowych, szkła, metali, tworzyw sztucznych, zużytych opon ma 
obowiązek odebrać te odpady i przekazać Zamawiającemu protokół. Protokół 
powinien zawierać:  
- adres nieruchomości na której odpady gromadzone są niezgodnie z wymogami 
regulaminu  
- rodzaj niezgodności,  
- termin odbioru odpadów  
- dokumentację fotograficzną.  

14.Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na 
właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie 
wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, wykonawca odbiera 
odpady jako zmieszane odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany jest  
w terminie 2 dni od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą 
elektroniczną poinformowania Zamawiającego o nie wywiązaniu się  
z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości.   Do 
informacji Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumentację umożliwiającą 
identyfikację nieruchomości i zdjęcie fotograficzne  

15.Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli tonażu zebranych odpadów 
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jeden raz w miesiącu. 
16.Wykonawca zgodnie z ustalonym harmonogramem zapewni ciągłość 

odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych.  

17.Wykonawca może zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W tych 
przypadkach Wykonawca sprawuje funkcję koordynatora całości zamówienia  
i ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy wykonywanej przy 
pomocy Wykonawcy a także za ich wszelkie działania i zaniechania.  

18.Wykonawca okaże na żądanie Zamawiającego wszelkie dokumenty 
potwierdzające wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi 
przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa, 

19. Wykonawca zapewnia ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego  
i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu, powstałe podczas i w związku  
z realizacją przedmiotu umowy w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym  

i innych ustawach. 
20.Wykonawca jest zobowiązany przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia 

stosować  następujące przepisy:  

a) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymani u czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.)  

b) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze 
zm.),  

c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 
r., poz. 799 ze zm).  

 
5.6. Transport i Zagospodarowanie Odpadów:  
1. W ramach zagospodarowania odpadów Wykonawca Zobowiązany jest do 

przekazania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania do regionalnej lub zastępczej regionalnej 
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych właściwej do regionu 
centralnego województwa podkarpackiego zgodnie z Uchwałą  
NR XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 
2017 r w sprawie uchwalenia  Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Podkarpackiego 2022   

 2. W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach 
zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do ich przekazania 
do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach.  

3. Koszty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych ponosi 
Wykonawca.  

 
5.7 Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 992 ze zm. ) 
Wykonawca zobowiązuje się stosować zasadę bliskości:  
1) odpady, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami,  

w pierwszej kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania,  
2) odpady, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstania, 

przekazuje się, uwzględniając hierarchię sposobów postępowania z odpadami 
oraz najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, do najbliżej 
położonych miejsc, w których mogą być przetworzone,  

3) zakazuje się przetwarzania:  
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- zmieszanych odpadów komunalnych,  
- pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu 

mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o ile są 
przeznaczone do składowania, - odpadów zielonych,  

- poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały 
wytworzone,  

4) zakazuje się przywozu na obszar regionu gospodarki odpadami komunalnymi 
odpadów, o których mowa w ppkt 3), wytworzonych poza obszarem tego 
regionu,  

5) w przypadku wyznaczenia instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi 
regionu centralnego gospodarki odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 
38 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 992 ze zm.), poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, 

na którym odpady te  zostały wytworzone, nie stosuje się ppkt 3) i 4);  
 
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a – obowiązek zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę.  
 
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności 
w trakcie realizacji zamówienia: 
- wykonywanie prac objętych zakresem niniejszego zamówienia, w tym prace 
fizyczne oraz operatorów sprzętu, kierowców pojazdów z wyłączeniem kadry 
kierowniczej, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 
w rozumieniu przepisów kodeksu pracy 

2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest  
w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego  
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży 
zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać  
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących  
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w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne  
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 
przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane  
w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 
zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 0,01% całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego zawartej umowie/złożonej ofercie za każdy 
dzień zwłoki w realizacji w/w postanowień. Niezłożenie przez wykonawcę  
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.  

5) Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, gdy Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności 
gdy zwłoka w wykonywaniu obowiązków, o których mowa w ust. 2, 3, 
przekroczy 21 dni.  

6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 
przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się  
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

Zamawiający nie określa standardów jakościowych o których mowa w art. 91 
ust 2a 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Czas określony:  
do 31.12.2019 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawiania ofert 
częściowych (art. 36 ust 2 pkt 1, 15) 

 

6. Zamawiający nie przewiduję aukcji elektronicznej, oraz możliwości 
złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
katalogów elektronicznych do oferty w sytuacji określonej w art. 10a ust 
2 (art. 36 ust 2 pkt 14) 

 

7. Termin wykonania zamówienia (art. 36 ust 1 pkt 4) 
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8.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

- nie podlegają wykluczeniu, 

- spełniają warunki udziału w postepowaniu, o ile zostały one określone przez 
zamawiającego, 

- spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

8.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
następujące warunki: 

 

Lp. Warunki udziału w postępowaniu 

1 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
n/w warunki: 

a) posiadają zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie: 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 
21 ze zm.). 

b) posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i 
Gminy Kańczuga wydany na podstawie ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 
r. poz. 391 ze zm.). 

c) posiadają pisemne zapewnienie odbioru odpadów do przetwarzania 
przez podmiot obsługujący instalację regionu centralnego 
województwa podkarpackiego 

d) posiadają wpis do rejestru zbierających sprzęt elektryczny i 
elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektorat Ochrony 
Środowiska wymagany zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 
roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

 

2 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w danym 
zakresie.  
 

3 Zdolności techniczne i zawodowe 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
wymagania opisane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 
stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości [Dz.U. z 
dnia 25 stycznia 2013 r.  poz. 122] tj. w szczególności gdy dysponują lub 

8. Warunki udziału w postępowaniu (art. 36 ust 1 pkt 5, 5a) 
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będą dysponować na etapie realizacji zamówienia bazą magazynowo – 
transportową oraz pojazdami w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji 
umowy, przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów,  
w sposób wykluczający mieszanie się odpadów. 
 
Dodatkowe wymagania dotyczące pojazdów jakie muszą być spełnione  
w celu wykazania spełniania warunku potencjał techniczny: 

a) powinny być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające 
sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, 

b) co najmniej 1 pojazd powinien umożliwić odbiór selektywnie 
zebranych odpadów z pojemników ”tzw. dzwonów”; 

c) co najmniej 1 pojazd powinien umożliwić obsługę nieruchomości  
o drogach dojazdowych lokalnych o szerokości do 2,5m tonażu nie 

przekraczającym 3 ton; 
d) co najmniej 1 pojazd powinien umożliwić zbiórkę odpadów 

wielkogabarytowych 
 
Przy czym pojazdy te powinny być trwale i czytelnie oznakowane, 
w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem 
telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości. 
Wykonawca musi bezwzględnie dostosować wielkość i parametry pojazdów 
do rodzaju odbieranych odpadów oraz nośności dróg. 
 
Baza magazynowo - transportowa powinna spełniać warunki określone  
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w 
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z dnia 25 stycznia 2013 
r. poz. 122). 
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest 
obowiązany posiadać bazę magazynowo - transportową usytuowaną: 
a) w gminie, z której terenu odbiera te odpady lub w odległości nie większej 
niż 60 km od granicy tej gminy; 
b) na terenie, do którego posiada tytuł prawny. 
W zakresie wyposażenia bazy magazynowo - transportowej należy 
zapewnić, aby: 
a) teren bazy magazynowo - transportowej był zabezpieczony w sposób 
uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym; 
b) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed 
emisją zanieczyszczeń do gruntu; 

c) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych 
były zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych; 
d) teren bazy magazynowo - transportowej był wyposażony w urządzenia 
lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków 
przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami 
określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 145, 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21, ze zm.); 
e) baza magazynowo - transportowa była wyposażona w: 
- miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, 
- pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie 
zatrudnionych osób, 
- miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy 
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odpadów komunalnych, 
- legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie 
bazy następuje magazynowanie odpadów. 
Na terenie bazy magazynowo - transportowej powinny znajdować się także: 
a) punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, 
b) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są 
wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy 
magazynowo - transportowej, 
c) na terenie bazy magazynowo - transportowej znajdowały się urządzenia 
do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich 
transportem do miejsc przetwarzania. 
 

4 Brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

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

- art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

oraz dodatkowo na podstawie: 

- art. 24 ust 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna, że warunek jest 
spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że nie ma podstaw do 
wykluczenia go z postępowania i stan ten będzie wynikał  
z dołączonych dokumentów w przypadku wezwania do ich 
przedstawienia. 

 

 

 

 

 
 
 
 
Zgodnie z art. 26 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  
w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  

o których mowa w art. 25 ust 1.  

 
9.1. W celu oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału, o których 
mowa w art. 22 ust. 1b  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 
1986 ze zm.), należało będzie przedłożyć: 
 

Lp Wymagany dokument 

1 
Zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie: ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. nr 185, poz. 1243 ze zm.) oraz 
art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę  
w postepowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia 
okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1, 2, 3 ustawy PZP 
[spełnianie warunków udziału w postepowaniu, spełnianie przez 
oferowane dostawy lub roboty budowlane wymagań określonych przez 
Zamawiającego, brak podstaw wykluczenia.] (art. 36 ust 1 pkt 6) 

 



FZ.271.29.2018.WS - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy 

Kańczuga w 2019 roku. 
 

 

19 

21 ze zm.) 

2 
Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej  
w zakresie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta 
i Gminy Kańczuga  

3 Dokument lub jego kopia potwierdzający zapewnienie odbioru odpadów 
przez instalację. 

4 

Wpis do rejestru zbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony 
przez Głównego Inspektorat Ochrony Środowiska wymagany zgodnie z art. 7 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym  

i elektronicznym. 

5 
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych 
dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją  
o podstawie dysponowania tymi zasobami. 

9.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-
23, ust 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 
1986 ze zm.), należało będzie przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

2 

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

3 

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
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4 

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

5 

Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

6 
Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 

7 

Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 

8 

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 51, przekazuje zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

9.3. W celu wykazania spełnianie przez oferowane dostawy lub roboty budowlane 
wymagań określonych przez Zamawiającego, należało będzie przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Brak wymagań 

 

 

 

Lp. Wymagany dokument 

1 Oferta 

                                                 
1 art. 86 ust. 5 – niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 
1) kwoty , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach 

9a. Pozostałe wymagane dokumenty 
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2 

Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym 
postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to  
z dokumentów rejestracyjnych). 
Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania 
Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych  
w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi 
bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że 
jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu 
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru 
lub informacji z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za 
zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa 
wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego 

upełnomocnione. 

3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają do oferty 
wypełnione załączniki nr 6 lub 7 do SIWZ 

4 Określenie podwykonawstwa – załącznik nr 9 

Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 9.2 – lp. 
1-4 przedkłada: 

 

Lp Wymagany dokument 

1 

Informacja z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 
lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja 
albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 – 
dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

2 

Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym 
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się 
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dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument maił 
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.  

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 
odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany pkt 9.2. lp.1, składa 
dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania tej osoby.  

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale 
w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,  
w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa  
w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone 
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 
 

 
 
Zgodnie z art. 22a ust 1 - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

 

10. Poleganie na zasobach innych podmiotów  
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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 (przykładowy wzór oświadczenia w złączniku nr 8 
do SIWZ) 

 
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23  
ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018 r., poz., 1986 ze zm.) 

 
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, 

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. 

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

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,  
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postepowaniu – składa 
także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów – [JEDZ] 

 
W celu oceny czy Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuję rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać 
dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonaniu zamówienia publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia 

publicznego 
4) czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowalne lub usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą. 

 
Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 
9.2. lp. 1 -7 w odniesieniu do podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji 
polega. 
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Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferty wspólne będą musiały 
spełniać następujące wymagania: 

a) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich partnerów. 
Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do 
reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z pełnomocnictwa – treść 

pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 

b) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie 
umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) wyznaczony lider umocowany będzie do otrzymywania poleceń oraz instrukcji 
dla i w imieniu każdego, jak tez dla wszystkich partnerów. Wszelka 
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie  
z pełnomocnikiem. 

d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 
jednolity dokument – [JEDZ], składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 
warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w 
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców,  
o których mowa w pkt 10a. 

 Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców 
na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23, ust 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) w przypadku zaistnienia 
którejkolwiek z przesłanek.  

 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:   

a) warunek udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 8.2. Lp. - 1  
dotyczący posiadania odpowiednich kompetencji lub uprawnień winni 
spełniać ci członkowie konsorcjum, którzy będą faktycznie realizować część 
zamówienia do której wykonania wymagane jest posiadanie kompetencji lub 
uprawnień ustawowych.  

b) warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ustępie w pkt 8.2. Lp. - 
3  winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci 
wykonawcy wspólnie. Konieczność ich spełniania odnosi się do konsorcjum 
jako całości, nie do jego poszczególnych członków.  

c) brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp 
powinien spełnić każdy z wykonawców samodzielnie.  

10a. Wspólne ubieganie się o zamówienie – art. 23 ustawy Pzp 
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d) brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp 
powinien spełnić każdy z wykonawców samodzielnie.  

 

 
 
Przez umowę o podwykonawstwo – należy rozumieć umowę w formie pisemnej  
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 
budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym 
przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą),  
a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między 
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 
 
Szczegółowe warunki podwykonawstwa zostały określone w art. 647 Kodeksu 
cywilnego oraz odpowiednie przepisy zawarte w ustawie – Prawo zamówień 
publicznych w szczególności art. 143b, 143c, 143d. 
 
Zgodnie z art. 36a. ust 1 wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy, w takim przypadku zgodnie z art. 36b ust 1 Zamawiający żąda 
wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W tym 
celu należy wypełnić stosowny załącznik do SIWZ. 
 
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 ust 1, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, 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 trakcie postepowania o udzielenie 
zamówienia. 
 
Zgodnie z art. 25a ust 5 Zamawiający żąda aby wykonawca który zamierza 
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wskazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postepowaniu złożył jednolite 
dokumenty dotyczące podwykonawców [JEDZ] 
 
Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 
9.2. lp. 1 -7 dotyczących podwykonawcy. 
 

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi 
następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego 
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub 
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 
 
Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
 
W/ w przepisy stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 
 

11. Warunki podwykonawstwa (art. 36 ust 2 pkt 10, 11) 
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Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

 
 

 

 
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie 

ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem 
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 

80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” odbywa 
się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
 

Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, 
sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
 

Informacje dotyczące porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu 

 
I. Informacje ogólne 

 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz 
poczty elektronicznej.  

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  
 

Sprawy merytoryczne: Kamila Kozłowska, 16 642 31 42, 
kamila.kozlowska@kanczuga.pl 
Sprawy proceduralne: Wiesław Sopel, 16 642 31 42 w. 20, w.sopel@kanczuga.pl 

 
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 
ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz 
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie 
korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 
komunikacji wynosi 150 MB.  

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na 
ePUAP. 

12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego  
z wykonawcami (art. 36 ust 1 pkt 7) 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:kamila.kozlowska@kanczuga.pl
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7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania  
o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na 
miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.  

 
II. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy 

składania ofert i wniosków)  
 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, 
wniosków (innych niż wskazanych w pkt II), zawiadomień oraz przekazywanie 
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal 
(Formularz do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z 

niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 
ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).  

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej, email sekretariat@kanczuga.pl 

3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów 
lub oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza 
do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość 
składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń  za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w 
pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być 
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania 
i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania 
ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

 
Zamawiający Urzęduje w godzinach od 730 do 1530 w dniach: poniedziałek, 

wtorek, czwartek, piątek oraz w środy godzinach od 700  do  1500 każdego tygodnia  
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

 

 

 
 
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest 

wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 
00/100). 

2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub w kilku formach 
przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 

13. Wymagania dotyczące wadium (art. 36 ust 1 pkt 8) 

 

mailto:sekretariat@kanczuga.pl
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1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 

5 pkt. 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275 ze. zm.). 

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu 
składania ofert. 

4. W przypadku wnoszenia wadium w jeden z form opisanej w ust 2 wymagane 
jest załączenie do oferty lub wcześniejsze przesłanie na adres – 

sekretariat@kanczuga.pl oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w 
formie elektronicznej z zastrzeżeniem, że dokument będzie podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę 
gwarancji/poręczenia  

5. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 
 

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu 
Filia w Kańczudze 
ul. Rynek 11 
37-220 Kańczuga 
Nr 89 9096 0004 2004 0041 6713 0014 
W tytule przelewu – przetarg odpady 
 

6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia 
wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 

7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej, termin ważności gwarancji powinien obejmować 60 dni 
począwszy od dnia złożenia oferty. 

8. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe na każde pisemne żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie zawiązania ofertą, zobowiązanie 
gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 
o których mowa w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje 
odrzucenie oferty zgodnie na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b. 

 

 

 

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 

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 jednak niż 60 dni. 

14. Termin związania ofertą (art. 36 ust 1 pkt 9) 
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Składana oferta powinna zawierać: 
a) wypełniony formularz ofertowy - załącznik 1do SIWZ,  
b) oświadczenie w formie jednolitego dokumentu – [JEDZ] 
c) pełnomocnictwa lub dokument/y z których będzie wynikać uprawnienie do 

podpisania oferty  
 
Dodatkowe załączniki do formularza ofertowego: 
- zaakceptowany wzór umowy 
- dowód wniesienia wadium 
 

Dodatkowe informacje: 
Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – załącznik nr 4 do 
SIWZ – składany zgodnie z art. 24 ust 11 w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na 
stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust 5 [informacja z otwarcia 
ofert] 
 
Wzory dokumentów składanych na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust 1: 
- wykaz urządzeń technicznych – (załącznik nr 5 do SIWZ) 
 
Fakultatywnie: 

a) wykaz członków konsorcjum – zał. 5 
b) wykaz wspólników spółki cywilnej – zał. 6 
c) zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – zał. 7 
d) części zamówienia jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – 

zał. 9 
 
Wszystkie dokumenty stanowiące treść oferty powinny być skompresowane do 
jednego pliku archiwum (ZIP) a następnie zaszyfrowane przy użyciu miniPortalu i 
przesłane do Zamawiającego.  
  
Dodatkowe informacje: 

a) złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty w postępowaniu 
lub na tą samą część lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne 
spowoduje jej odrzucenie, 

b) wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, 
c) oferty nie spełniające warunków wymaganych w ustawie lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia będą odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 
Prawo zamówień publicznych 

 
Informacje dodatkowe dotyczące JEDZ. 
 
W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, zamawiający żąda złożenia 
oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej 
„jednolity dokument” lub „JEDZ”), aktualnego na dzień składania ofert, 

15. Opis sposobu przygotowania oferty (art. 36 ust 1 pkt 10) 
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sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego  
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 

59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz według poniższych zasad:  

1) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając  
z ogólnodostępnego narzędzia ESPD lub innych narzędzi lub oprogramowania, 
które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego;  

2) Zamawiający załączył do SIWZ wstępnie przygotowany formularz w formacie 
xml, do zaimportowania na stronie internetowej Serwisu ESPD 
(https://ec.europa.eu/tools/espd), w celu wygenerowania własnego JEDZ;  

3) Po wygenerowaniu JEDZ, należy go pobrać i przekazać zamawiającemu  
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

zgodnie z zasadami określonymi w pkt 12 SIWZ; 

4) Ze szczegółowymi informacjami, dotyczącymi zasad wypełniania JEDZ 
wykonawca może zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Zamówień 
Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/), w dziale „Repozytorium wiedzy”,  

w zakładce „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia”. 

5) Dopuszczalne formaty załączonych plików JEDZ: PDF (zalecany) DOC, DOCX.  

6) W celu wypełnienia JEDZ i wygenerowania dokumentu elektronicznego, 
zamawiający zaleca skorzystanie z ogólnodostępnego narzędzia ESPD.  

7) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w 
trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku wykonawca nie ma 

obowiązku szyfrowania dokumentu.  

 

 

 
 

1. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, dalej „wniosek” za  pośrednictwem 
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz 
publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla 
wykonawców  na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany 
jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja 
związana z postępowaniem. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 
elektronicznej w formacie danych „.pdf” – zalecany, .doc, .docx i podpisana 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym 
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. 
Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   

3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które 
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone 
w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (art. 36 ust 1 pkt 11) 
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4. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  
a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku 
archiwum (ZIP).  

5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub 
wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na 
miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji 
użytkownika dostępnej na miniPortalu 

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie 
dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

7. Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego - /7eb9f50jdf/SkrytkaESP 
 

 
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 04.01.2019 r. godz. 11 00.   
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.01.2019 r. o godz. 1105 w siedzibie Urzędu Miasta  
i Gminy w Kańczudze.  
 
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 
miniPortalu i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą 
klucza prywatnego. 
 
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  
i warunków płatności zawartych w ofertach. 
 
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 
 
 

 

 

 
Wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego 

 
1. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. Ustalona  

w drodze postępowania wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, 
niezależna od rozmiaru wykonanych prac i innych świadczeń oraz ponoszonych 
przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Za ustalenie ilości robót i prac oraz 
sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia 
ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

17. Opis sposobu obliczenia ceny (art. 36 ust 1 pkt 12) (art. 36 ust 2 pkt 6) 
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Cenę oferty należy podać jako iloczyn miesięcznego wynagrodzenie 
ryczałtowego brutto za świadczone usługi opisane w przedmiocie zamówienia - 
punkt 3 SIWZ i 12 miesięcy.  

 
Cena oferty = miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe brutto x 12 

 
Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty które będą ponoszone 
podczas świadczenia usługi przez cały okres trwania realizacji zamówienia  
w szczególności opisane w pkt 3 SIWZ. 
 
Cena zaoferowana przez wykonawcę powinna uwzględniać realizację zamówienia 
przez okres 12 miesięcy. Jeżeli faktyczny okres realizacji zamówienia będzie 

krótszy, w wyniku rozpoczęcia realizacji zamówienia po dniu 01.01.2019 r., 
wykonawca będzie uprawniony do wynagrodzenia proporcjonalnego do długości 
okresu realizacji zamówienia 
 

2. Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
W przypadku zmiany podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia ryczałtowego 
brutto, która zostanie wprowadzona aneksem do umowy.  

3. Wszystkie wartości pieniężne powinny być podawane z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 

4. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku 
według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie 
drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest 
niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie. 

5. W cenie ofertowej przedkładanej przez wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, 
podatki i inne należności płatne przez wykonawcę, według stanu prawnego na 
dzień wszczęcia postępowania. 

6. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem 
rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne 
do przygotowania oferty. 

7. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez 
wykonawcę, muszą być wyrażone w złotych polskich. 

8. Wszelkie przyszłe rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane 
będą w złotych polskich. 

9. 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 

10. W przypadku gdy, złożona oferta, której wybór prowadziłaby 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.  

 
 

 

 
 

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (art. 36 ust 1 pkt 13) 
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Nr Nazwa kryterium  Waga 

1 Cena (koszt) 60 % 

2 Termin płatności 40 % 

2. Punkty przyznawane będą liczone według następujących wzorów: 

Nr kryterium Wzór 

1 Cena (koszt) 

Liczba punktów = (Cmin/Cof) *100* 
waga 

gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród 
wszystkich ofert 

- Cof -  cena podana w badanej ofercie 

2 Termin płatności - T 

 
Kryterium – „termin płatności” – T – 
poszczególnym ofertom zostaną przyznane  
punkty w oparciu o zadeklarowaną 
wartość terminu płatności 
 
Punkty będą przyznawane na zasadzie: 
- termin płatności równy 30 dni – 40 pkt 
- termin płatności w zakresie 21 - 29 dni – 
0 pkt 

 

Przy czym minimalny termin płatności 
wynosi 21 dni a maksymalny 30 dni. 

Maksymalnie w danym kryterium można 
otrzymać 40,00 pkt 

 
Ostateczna ilość punktów dla każdej badanej oferty stanowić będzie sumę punktów 
uzyskanych w poszczególnych kryteriach.  
 

3. 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 oraz, z zastrzeżeniem pkt 18.5 dokonywanie jakiejkolwiek 
zmiany w jej treści. 

4. 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, 
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uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

5. 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. 

6. Zamawiający poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 
7. 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. 

8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się 
rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości 
zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z 
odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. 

9. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub 
jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że 
oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 

10. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
1) jest niezgodna z ustawą; 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 

zamówienia; 
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie 

zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 
7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na 

przedłużenie terminu związania ofertą; 
7b)wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób 

nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium; 
7c) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez 

zamawiającego; 
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7d) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes 
bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można 
zagwarantować w inny sposób. 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
11. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w 

art. 24aa ust 1 ustawy PZP 

 

 

 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 

wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 
podane wyżej kryteria oceny ofert. 

2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki 
wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1986 ze zm.). 

3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię  

i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem 
wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy 
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli 
są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, 
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 
łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) 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 spełniania wymagań dotyczących wydajności 
lub funkcjonalności, 

4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie 
zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 
6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 
7) unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
4. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust 3 pkt 1 i 5-7, na 

stronie internetowej – www.kanczuga.biuletyn.net 
5. 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 Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). 
 

 
 

 

 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 

art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze 
zm.), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  

19. Udzielenie zamówienia 

 

20. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy (art. 36 ust 1 pkt 14) 

 

http://www.kanczuga.biuletyn.net/
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o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostanie 
przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem 
terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w 
art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 
ze zm.). 

2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 
Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie. 

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

5. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez wykonawcę niestawienie się  
w wyznaczonym terminie do podpisania umowy, upoważni zamawiającego do 
przeprowadzenia procedury z art. 94 ust 3 Pzp. 

 

 
 

 
 
Nie dotyczy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1. Istotne postanowienia umowy: 
- wzór umowy stanowi załącznik nr 4 

21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
(art. 36 ust 1 pkt 15) 

 

22. Zamawiający nie przewiduję udzielania zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia o których mowa w art. 151a ustawy Prawo zamówień 
publicznych 

 

23. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień 
uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 
ust 6 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 36 ust 2 pkt 3) 

 

24. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej (art. 36 ust 2 pkt 2) 

 

25. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów 

 

26. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty  
z zastosowaniem aukcji elektronicznej (art. 36 ust 2 pkt 7) 

 

27. Istotne postanowienia umowy (art. 36 ust 1 pkt 16) 
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2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość 
dokonania  zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 

a) zmiana zakresu lub rezygnacja z zakresu prac powierzonych 
podwykonawcom - wskazanego w ofercie 

b) zmiany wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT 
obowiązującej Wykonawcę i związanej bezpośrednio z przedmiotem 
zamówienia (umowy), 

c) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia na skutek zmiany 
przepisów prawa, wpływającej na sposób realizacji przedmiotu zamówienia,  

d) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, za porozumieniem stron, 
jeżeli zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego i przyczyni się do poprawy 
jakości lub efektywności świadczonych usług 

e) zmiana w zakresie wynagrodzenia w przypadku: 
a. zmiany stawek opłat za przyjęcie odpadów w Regionalnej Instalacji do 

Przetwarzania Odpadów komunalnych; 
b. zmiany wysokości innych opłat wynikających wprost z przepisów 

prawa a mających istotny wpływ na koszty świadczenia usługi; 
c. innej zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na 

zasady odbierania i zagospodarowania odpadów; 
d. odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia 

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

e. wprowadzenia zamian w stosunku do Opisu Przedmiotu Zamówienia w 
zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu 
zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia 
procesu realizacji zamówienia. 

W związku z ust 2 pkt e dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie 
wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie 
większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi. 
 
Inne zmiany jakie dopuszcza ustawodawca w zakresie zawartej umowy zostały 
określone w art. 144 ustawy Pzp  
 
3. Aneks do umowy o przedmiotowe zamówienie wymagać będzie dla swojej 

ważności, zachowania formy pisemnej. 
 

 

 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, 

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.). 

28. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy  
w toku postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36 ust 1 pkt 17) 
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2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym 
na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.). 

3. Odwołanie (art. 180 – 198 Pzp) powinno wskazywać czynność lub zaniechanie 
czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.), 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 postaci 
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowalnym przy pomocy ważnego kwalifikowalnego certyfikatu lub 
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać 
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany 
na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.). 

7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.). 

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. Skargę (art. 198a –198g Pzp) wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla 
siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 
placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

11. Szczegóły określa Dział VI Pzp – Środki ochrony prawnej. 

 

 

 

 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. 

 
 
 
 
 

 
Zamawiający nie określa tego typu wymagań. 

 

 

 

 

29. Zwrot kosztów postępowania (art. 36 ust 2 pkt 8) 

 

31. Pozostałe informacje 

 

30. Wymagania zamawiającego o których mowa w art. 29 ust 4 (art. 36 ust 2 
pkt 9) 
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Zasady udostępniania dokumentów: 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert 

w trakcie prowadzonego postępowania 
2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się 

po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 
postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty 
wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania 
warunków udziału w postępowaniu 

3. Udostępnienie, o których mowa wyżej odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego 

wniosku; 
b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych 

dokumentów; 
c) Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności udostępnione 

zostaną dokumenty; 
d) Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów; 
e) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz  

w czasie godzin jego urzędowania.  
 
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) wraz z rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy 
Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga; 

 w sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się  
z Urzędem Miasta i Gminy w Kańczudze poprzez email – 
sekretariat@kanczuga.pl oraz pod numerem telefonu 16 642 31 42 lub z 
inspektorem ochrony danych osobowych Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze 
za pośrednictwem poczty elektronicznej – iod@kanczuga.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 
Miasta i Gminy Kańczuga w 2019 roku, nr FZ.271.29.2018.WS 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 
96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

mailto:sekretariat@kanczuga.pl
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zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

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

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

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

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

osobowych 2; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO 3;   

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

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
Więcej szczegółów na stronie internetowej: 
http://www.kanczuga.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=382&strona=1&sub=364 
http://kanczuga.biuletyn.net/?bip=1&cid=1142&bsc=N 
 
Załączniki 

1. Formularz ofertowy 
2. JEDZ 
3. Formularz oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
4. Wzór umowy 
5. Wykaz urządzeń technicznych 
6. Wykaz członków konsorcjum 
7. Wykaz wspólników spółki cywilnej 

8. Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

9. Części zamówienia jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 

 
Kańczuga, dnia 23.11.2018 
WS. 

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

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
3 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego 

http://www.kanczuga.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=382&strona=1&sub=364
http://kanczuga.biuletyn.net/?bip=1&cid=1142&bsc=N
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Załącznik Nr 1 do SIWZ FZ.271.29.2018.WS 

 
 
 
 
[nazwa i adres Wykonawcy] 

 

adres e-mail Wykonawcy (do korespondencji) 
  

adres skrzynki ePUAP   
 

Miasto i Gmina Kańczuga 

ul. M. Konopnickiej 2 

37-220 Kańczuga 

 
OFERTA WYKONAWCY 

[konsorcjum/spółki cywilnej]4 

 

Nawiązując do ogłoszenia o  przetargu nieograniczonym pn: 

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 
Miasta i Gminy Kańczuga w 2019 roku. 

 

Oferuje wykonanie zamówienia za kwotę brutto o której mowa poniżej: 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  ,   
 

  

 

słownie:..................................................................................... złotych brutto 

 

- w tym stawka podatku VAT wynosi  .............% 

 

Termin płatności:                 dni 

Oświadczenia 
1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń, oraz uznaję się za związanego 
określonymi w niej zasadami postępowania, 

2. Oświadczam, że uważam się związanym niniejszą ofertą na czas wskazany w 
SIWZ, 

3. Oświadczam, że zawarty w SIWZ projekt umowy/istotne postanowienia umowy 
został zaakceptowany i  zobowiązuje się, w przypadku przyznania zamówienia, 
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie 

                                                 
4 Nie potrzebne skreślić 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………….... 
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wyznaczonym przez Zamawiającego, 
4. Oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny 

aktualny na dzień otwarcia ofert. 
5. Oświadczam, że osoby realizujące czynności tj. -  wykonywanie prac objętych 

zakresem niniejszego zamówienia, w tym prace fizyczne oraz operatorów 
sprzętu, kierowców jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu 
pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy -  są zatrudnione na umowę o 
pracę. 

6. Oświadczam(y), że spełniam(y) wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 
zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 
poz. 122 ze zm.) tj. w zakresie: 

a) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu 
technicznego  

b) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

c) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo- 
transportowej. 

7. Oświadczam/y że posiadam/y lub będę posiadał/będziemy posiadać prawo do 
dysponowania nieruchomością/ami na których zlokalizowane będą punkty 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), a nieruchomości 
spełniać będą wymagania prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów 
bhp i ppoż. najpóźniej w dniu zawarcia umowy.  

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14 RODO 5 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu 6. 

 

Termin wykonania zamówienia –  do 31 grudnia 2019 roku. 

 

Całość zamówienia wykonamy:7 

- sami – bez udziału podwykonawców 

- wykonanie części zamówienia powierzymy podwykonawcom (obowiązkowo należy 
załączyć do oferty wypełniony formularz stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ 

 
Wykonawca jest8: 

                                                 
5 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1). 
6 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 
treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
7 Nie potrzebne skreślić 
8   Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
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 mikroprzedsiębiorstwem*, 

 małym przedsiębiorstwem*, 

 średnim przedsiębiorstwem*. 
(niepotrzebne skreślić)  

 

INFORMUJEMY, że : 
- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego4, 
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od 
przedmiotu zamówienia)4: ____________________________________________. 
 

Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca 
obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł netto9 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 
a) Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu – [JEDZ] 
b) zaakceptowany wzór umowy 
c) Pełnomocnictwo lub dokument/y z których będzie wynikać uprawnienie do 

podpisania oferty 
d) Dokument potwierdzający wniesienie wadium 

 

Fakultatywnie: 
a) wykaz członków konsorcjum 
b) wykaz wspólników spółki cywilnej 
c) części zamówienia jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 
d) zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
 

 

Numer konta na które ma być zwrócona kwota wadium10: 

………………………………… 

 

 

 

                                                                                                                                                         
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów 
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR 
9 Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości 

netto oferty, tj. w przypadku: 
- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i 
usług, 

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy 
porównywaniu cen ofertowych podatku VAT 
10 Dotyczy przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu 
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Dane wykonawcy 

Nazwa Adres 

    

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym 

Imię i Nazwisko Telefon Faks email 

        

Nr rachunku bankowego na który będzie przelane wynagrodzenie w przypadku  

wyboru oferty i realizacji zamówienia: …………………………………………………….. 

 

 

………………………………… 

       [miejscowość, data] 

 

 

 

                           

 

 [podpisano kwalifikowalnym podpisem elektronicznym osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania 
oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy (konsorcjum/ spółki 

cywilnej)] 
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STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji 
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do 
utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany 
zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia11. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia12 w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej: 
Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],  
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające 
jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia: 
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest 
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej 
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W 
przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego13 Odpowiedź: 

Nazwa:  [Miasto i Gmina Kańczuga] 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia14: [Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga 
w 2019 roku] 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 
(jeżeli dotyczy)15: 

[FZ.271.29.2018.WS] 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia powinien wypełnić wykonawca. 

                                                 
11 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia. 
12 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 
13 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę 
podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
14 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
15 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
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Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: 
Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę 
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli 
jest wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów16: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem17? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone18: czy wykonawca jest zakładem 
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 
społecznym”19 lub czy będzie realizował 
zamówienie w ramach programów zatrudnienia 
chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do 
której kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych 
należą dani pracownicy. 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

                                                 
16 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
17 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 milionów EUR. 
18 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
19 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych. 
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Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych 
wykonawców lub posiada równoważne 
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu 
(wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C 
niniejszej części, uzupełnić część V (w 
stosownych przypadkach) oraz w każdym 
przypadku wypełnić i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub 
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny 
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie20: 
d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 
kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub 
D, w zależności od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 
lub przedstawić informacje, które umożliwią 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 
bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: 
Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami21? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie 

                                                 
20 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
21 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 
biorącej udział: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby 
(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 
wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 
form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji 
określonych poniżej w części IV oraz 
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 
poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej 
części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb 
technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności 
tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane 
– tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla 
każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V22. 

                                                 
22 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
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D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 
wykaz proponowanych podwykonawców:  
[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych 
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego 
podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane 
w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 
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Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej23; 

2. korupcja24; 

3. nadużycie finansowe25; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością 
terrorystyczną26 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu27 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi28. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi 
za przestępstwo na podstawie przepisów 
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw 
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 
dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub 
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z 
jednego z wyżej wymienionych powodów, 
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 
którym okres wykluczenia określony 
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]29 

Jeżeli tak, proszę podać30: 
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 
1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) 
skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 

 
a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]  
 
 
b) [……] 

                                                 
23 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
24 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). 
Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu 
zamawiającego) lub wykonawcy. 
25 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 
27.11.1995, s. 48). 
26 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania 
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia 
przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji 
ramowej. 
27 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 
2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 
(Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). 
28 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. 
w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 
2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
29 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
30 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 
ustalone w wyroku: 

c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-
y), którego(-ych) to dotyczy. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]31 

W przypadku skazania, czy wykonawca 
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia32 („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki33: [……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
obowiązków dotyczących płatności podatków 
lub składek na ubezpieczenie społeczne, 
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i 
w państwie członkowskim instytucji zamawiającej 
lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne 
niż państwo siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 
 
 
 
Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 
dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

– Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile 
została w nim bezpośrednio 
określona, długość okresu 
wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 
d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 
obowiązki, dokonując płatności należnych 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, lub też zawierając wiążące 
porozumienia w celu spłaty tych należności, 
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 
odsetki lub grzywny? 

Podatki 
Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 
c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

                                                 
31 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
32 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
33 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie 
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
płatności podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, 
proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 34 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI 

ZAWODOWYMI35 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw 
wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład 
stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych 
postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 
środowiska, prawa socjalnego i prawa 
pracy36? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 
(„samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego 
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; 
lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w krajowych przepisach ustawowych i 
wykonawczych37; lub 
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają 
realizację zamówienia, z 
uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i 
środków dotyczących kontynuowania 
działalności gospodarczej38. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

                                                 
34 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
35 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
36 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
37 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
38 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) 
stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy 
wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 
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formie elektronicznej, proszę wskazać: dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego 
wykroczenia zawodowego39?  
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów40 spowodowanym jego udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej 
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w 
inny sposób zaangażowany(-e) w 
przygotowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w 
sprawie koncesji została rozwiązana przed 
czasem, lub w której nałożone zostało 
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje 
w związku z tą wcześniejszą umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd 
przy dostarczaniu informacji wymaganych do 
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; 
oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 

[] Tak [] Nie 

                                                 
39 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
40 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 
mogą dać mu nienależną przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające 
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ 
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zamówienia? 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze 
wyłącznie krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia 
o charakterze wyłącznie krajowym określone w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]41 

W przypadku gdy ma zastosowanie 
którakolwiek z podstaw wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym, czy 
wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

                                                 
41 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca 
oświadcza, że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 

których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w 
części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 
zawodowym lub handlowym prowadzonym w 
państwie członkowskim siedziby wykonawcy42: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego 
zezwolenia lub bycie członkiem określonej 
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 
usługi, o której mowa, w państwie siedziby 
wykonawcy?  
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 
status członkowski chodzi, i wskazać, czy 
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący: 
i/lub 
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat wymaganej w stosownym 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 

                                                 
42 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą 
być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
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ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący43 (): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 
obszarze działalności gospodarczej objętym 
zamówieniem i określonym w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu 
wymaganej liczby lat obrotowych jest 
następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w 
przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej 
liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący44: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za 
cały wymagany okres, proszę podać datę 
założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub 
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych45 
określonych w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia wykonawca 
oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) 
wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) 
następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X 
do Y46 – oraz wartość): 
[……], [……]47 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 
następującą kwotę: 
Jeżeli te informacje są dostępne w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych 
wymogów ekonomicznych lub finansowych, 
które mogły zostać określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 
wykonawca oświadcza, że 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła 
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

                                                 
43 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
44 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
45 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
46 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
47 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na roboty budowlane: 
W okresie odniesienia48 wykonawca wykonał 
następujące roboty budowlane określonego 
rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w 
odniesieniu do najważniejszych robót 
budowlanych jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na dostawy i zamówień 
publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia49 wykonawca zrealizował 
następujące główne dostawy określonego 
rodzaju lub wyświadczył następujące główne 
usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu 
wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych50: 

 
Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb 
technicznych51, w szczególności tych 
odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić 
do następujących pracowników technicznych lub 
służb technicznych o wykonanie robót: 

[……] 
 
 
[……] 

3) Korzysta z następujących urządzeń 
technicznych oraz środków w celu 
zapewnienia jakości, a jego zaplecze 
naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 
stosować następujące systemy zarządzania 
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 
złożonym charakterze, które mają zostać 
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu 
do produktów lub usług o szczególnym 
przeznaczeniu: 
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 
kontroli52 swoich zdolności produkcyjnych lub 
zdolności technicznych, a w razie konieczności 
także dostępnych mu środków naukowych i 
badawczych, jak również środków kontroli 
jakości? 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i 
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 

 
 
a) [……] 

                                                 
48 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 
49 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
50 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, 
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
51 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa 
danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić 
odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
52 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej 
imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
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lub (w zależności od wymogów określonych w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
 
 
b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca 
będzie mógł stosować następujące środki 
zarządzania środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w 
ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi 
narzędziami, wyposażeniem zakładu i 
urządzeniami technicznymi na potrzeby 
realizacji zamówienia: 

[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom53 następującą część 
(procentową) zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 
lub fotografie produktów, które mają być 
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 
świadectwo autentyczności. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że w 
stosownych przypadkach przedstawi wymagane 
świadectwa autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 
instytuty lub agencje kontroli jakości o 
uznanych kompetencjach, potwierdzające 
zgodność produktów poprzez wyraźne 
odniesienie do specyfikacji technicznych lub 
norm, które zostały określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, 
jakie inne środki dowodowe mogą zostać 
przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania 

                                                 
53 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz 
polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski 
dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 
ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymaganych norm zapewniania 
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymogów określonych systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego mogą 
zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

 

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do 
złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi 
dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które 
ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 
kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 
formie dokumentów, proszę wskazać dla 
każdego z nich, czy wykonawca posiada 
wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w 
postaci elektronicznej54, proszę wskazać dla 
każdego z nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie55 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]56 

                                                 
54 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
55 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są 
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego 
wprowadzenia w błąd. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, 
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, 
w których: 
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich 
dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w 
dowolnym państwie członkowskim57, lub  
b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.58, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już 
posiada odpowiednią dokumentację. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub 
podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów 
potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których 
to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić 
postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, numer referencyjny)].  

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 

 

[podpisano kwalifikowalnym podpisem elektronicznym osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania 
oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy (konsorcjum/ spółki 

cywilnej)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
56 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
57 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub 
organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę 
czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
58 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ FZ.271.29.2018.WS 
……………………………………………. 
     (Nazwa i adres Wykonawcy) 
 

 

Oświadczenie  
o przynależności do 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 ze zm.)59 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: 
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i 

Gminy Kańczuga w 2019 roku na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz., 
1986 ze zm.) 

 
Oświadczam/y,60 

 

 że nie należę /my do grupy kapitałowej 

 że należę /my do grupy kapitałowej 

 
Wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli 
oferty w danym postępowaniu  

 

Lp. Określenie Wykonawcy 

1  

2  

3  

 
W załączeniu przedkładam dowody potwierdzające, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu  

o udzielnie zamówienia. 
 
 

 
..……………………… 
   [miejscowość, data] 
 
 

………………………………………………………………… 

[podpisano kwalifikowalnym podpisem elektronicznym osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania 
oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy (konsorcjum/ spółki 

cywilnej)] 

 

                                                 
59 Przez pojęcie grupy kapitałowej – rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani  
w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 
60 Właściwe zaznaczyć 
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Załącznik nr 4 do SIWZ FZ.271.29.2018.WS 

 
UMOWA Nr FZ.272.29.2018.WS 

zawarta w dniu ………………… r. w Kańczudze 

 

Pomiędzy: 

Miastem i Gminą Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, NIP: 

794-16-86-223, REGON: 650900602  reprezentowanym przez: 

- Pana Andrzeja Żygadło - Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga 

zwanym w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,  

a 

……………………….. 

zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ, 

………………. 

 

Umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego stosownie do 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 

z 2018 r., poz., 1986 ze zm.) Nr FZ.271.29.2018.WS 

 

§1. 

Przedmiot i zakres umowy 

1) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na 

odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Miasta 

i Gminy Kańczuga, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z 

nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne 

2) Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w pkt 3 Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

§2. 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają:  do 31 grudnia 2019 roku. 
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§3. 

Obowiązki Wykonawcy 

1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków opisanych  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności. 

3) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony 

danych osobowych, w tym do nieudostępniania danych osobowych osobom 

trzecim oraz do przestrzegania poufności informacji pozyskanych w związku z 

realizacją umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w 

żaden inny sposób niż do wykonywania umowy. 

4) Wykonawca obowiązany jest do posiadania aktualnych zezwoleń, wpisów do 

rejestru lub umów o których mowa w SIWZ. 

5) W przypadku gdy zezwolenia stracą moc obowiązującą w trakcie trwania 

niniejszej umowy to Wykonawca przed ich wygaśnięciem obowiązany jest do 

uzyskania nowych i zgłoszenia o tym fakcie Zamawiającemu w terminie do 7 

dni, pod rygorem wypowiedzenia umowy. 

6) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia, SIWZ 

wraz z załącznikami i zobowiązuje się do ich należytego wykonywania. 

7) Przedkładanie Zamawiającemu na jego żądanie informacji o zatrudnieniu na 

umowę o pracę, pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia, 

 

§4. 

Obowiązki i prawa Zamawiającego 

1) Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy informacji 

niezbędnych dla prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. 

2) Zamawiający zobowiązuje się ponadto do przekazywania na bieżąco Wykonawcy 

aktualizacji: 

a) punktów odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości oraz pojemności 

pojemników na odpady, 

b) lokalizacji pojemników ustawionych w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Opakowaniowych. 

3) Zamawiający ma prawo do: 
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a) kontroli sposobu, częstotliwości i jakości wykonywanych usług - na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego skierowania 

swojego przedstawiciela do udziału w kontroli realizacji przedmiotu umowy, 

b) zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych w uzasadnionych 

przypadkach i za zgodą Wykonawcy. 

§5. 

Udział Podwykonawców 

1) Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu części przedmiotu zamówienia nie 

będzie/będzie korzystał z podwykonawców. 

2) Części zamówienia, które będą wykonane przez podwykonawcę zostały 

określone w złożonej ofercie i obejmują następujący zakres: 

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

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

3) Szczegółowe warunki podwykonawstwa zostały określone w art. 647 Kodeksu 

cywilnego oraz odpowiednie przepisy zawarte w ustawie – Prawo zamówień 

publicznych w szczególności art. 143b, 143c, 143d. 

 

§6. 

Rozliczenia i płatności 

1. Za wykonanie prac Zamawiający zobowiązuję się do zapłaty miesięcznego 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto w wysokości: ………………(słownie………) 

2. Kwota wynagrodzenia została określona na podstawie złożonej oferty przez 

Wykonawcę.  

Wartość umowy określa się na kwotę: 

12 miesiące x miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie brutto =  ……………  

brutto  

3. Rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie miesięcznymi fakturami 

wystawionymi przez Wykonawcę na koniec każdego miesiąca, 

4. W przypadku wykonywania usługi w okresie nie pełnego miesiąca, wartość 

wynagrodzenia zostanie obliczona proporcjonalnie do ilości dni świadczonych 

usług. 

5. Cena określona w ust. 1 jest ceną ryczałtową obejmującą cały zakres 

przedmiotu zamówienia określony w SIWZ wraz z wszelkimi pracami 

towarzyszącymi i robotami tymczasowymi. W/w wynagrodzenie ryczałtowe 
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obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

objętego SIWZ, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania 

innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

6. Płatność za przedmiot umowy dokonana będzie w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu potwierdzającego ilość 

odebranych odpadów. 

7. Ustala się formę płatności za przedmiot zamówienia jako przelew. 

8. Wynagrodzenie zostanie przelane na konto Wykonawcy – nr konta: …. 

9. Wskazany rachunek płatności należy do wykonawcy umowy i został dla niego 

utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej 

10. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana z użyciem mechanizmu podzielonej 

płatności (split payment). 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia zmian w zakresie 

wynagrodzenia w przypadku: 

a) zmiany stawek opłat za przyjęcie odpadów w Regionalnej Instalacji do 

Przetwarzania Odpadów komunalnych; 

b) zmiany wysokości innych opłat wynikających wprost z przepisów prawa a 

mających istotny wpływ na koszty świadczenia usługi; 

c) innej zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady 

odbierania i zagospodarowania odpadów; 

d) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i 

związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia 

obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na 

etapie przygotowania postepowania, a które powodują, że wykonanie 

przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia powodowałoby 

dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji 

przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków 

publicznych  

e) wprowadzenia zamian w stosunku do Opisu Przedmiotu Zamówienia w 

zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu 

zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu 

realizacji zamówienia. 
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12. W związku z ust 8 dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie 

wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę 

nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi. 

 

§7. 

Kary umowne 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §6, 

b) za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §6, 

c) za zwłokę w odbiorze odpadów z nieruchomości w terminie przewidzianym  

w harmonogramie, dla danego punktu odbioru, za każdy dzień zwłoki w 

wysokości 50 zł, 

d) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości w wykonaniu 

przedmiotu umowy, do usunięcia których Wykonawca został zobowiązany przez 

Zamawiającego, w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki liczony od upływu dnia 

wyznaczonego na usunięcie nieprawidłowości do dnia ich usunięcia, 

e) za każde stwierdzone przez osobę sprawującą kontrolę niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy: 

- za odbieranie odpadów bez zachowania należytego stanu sanitarnego lub 

technicznego pojazdów w wysokości 500 zł, 

- za nieuprzątnięcie terenu z odpadów komunalnych, które uległy rozsypaniu 

podczas załadunku w wysokości 200 zł, 

- za nieprzekazywanie Zamawiającemu w terminie wykazów i protokołów, o 

których mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia w wysokości 500 zł, 

- za nieprowadzenie ewidencji lub nienależyte (mimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego) prowadzenie ewidencji przyjmowanych odpadów w Punkach 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w wysokości 500 zł, 

- za stwierdzenie, że Wykonawca nie kontroluje właścicieli nieruchomości pod 

kątem zbierania odpadów w sposób zgodny z deklaracją bądź nie przekazuje 

tych informacji Zamawiającemu w wysokości 50 zł za każdy przypadek, 

f) 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 6 za 

niedochowanie któregokolwiek terminu określonego w wymaganiach 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 
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2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody, na 

zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym. 

3) Kwoty należne Zamawiającemu z tytułu kar umownych, mogą być potrącane z 

płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy, w oparciu o notę księgową 

wystawioną przez Zamawiającego. 

 

§8. 

Wypowiedzenie umowy 

1) W przypadku utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności 

będącej przedmiotem niniejszej umowy, w tym wykreślenia Wykonawcy z rejestru 

działalności regulowanej, Zamawiający może niniejszą umowę wypowiedzieć ze 

skutkiem natychmiastowym. 

2) Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, 

jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny i rażący postanowienia niniejszej 

umowy oraz postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego następstwem jest 

niniejsza umowa. 

3) Istotne naruszenia umowy obejmują w szczególności przypadki: 

a) nie rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny, 

b) przerwania wykonywania przedmiotu umowy 

c) gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub 

przechodzi w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia 

przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym przedsiębiorstwem, 

d) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie 

wszczęcie postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację 

umowy. 

4) Warunkiem wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy w przypadkach 

opisanych w ust. 3 pkt a-b jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania 

swoich obowiązków oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego 7 dniowego 

terminu. 

 

§9. 
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Zmiany umowy 

1) Strony mogą dokonywać zmian istotnych postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w umowie oraz w razie: 

a) zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady 

odbierania  

i zagospodarowania odpadów, 

b) wprowadzenia zmian w stosunku do przedmiotu i zakresu umowy w zakresie 

wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w 

sytuacji możliwości usprawnienia realizacji przedmiotu umowy, 

c) w uzasadnionych przypadkach zmiany częstotliwości wywozu odpadów 

komunalnych, za zgodą Wykonawcy, bez zmiany wynagrodzenia. 

2) Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej - aneks 

do umowy, pod rygorem nieważności. 

 

§ 10. 

Postanowienia końcowe 

1) Zamawiający będzie wykonywał nadzór nad robotami zleconymi niniejszą umową 

za pośrednictwem pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kańczuga. Upoważnia się 

…………., który odpowiadał będzie za nadzorowanie ze strony Wykonawcy 

wykonania przedmiotu umowy. 

2) Za wszelkie szkody zaistniałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy 

oraz  

w stosunku do osób trzecich odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

3) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu 

Cywilnego oraz obowiązujące przepisy prawa o zamówieniach publicznych. 

4) Integralną część umowy stanowi: 

- oferta Wykonawcy, 

- SIWZ, 

5) Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywał będzie sąd rzeczowo właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

6) Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 

dla każdej ze stron. Zamawiający: 

 

Wykaz załączników do Umowy: 
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- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

- Oferta, 

 

 

 

Oświadczam, że powyższy projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 

na zaproponowanych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

……………………………………… 

[podpisano kwalifikowalnym podpisem elektronicznym osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania 
oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy (konsorcjum/ spółki 

cywilnej)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający: Wykonawca: 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ FZ.271.29.2018.WS 

................................................. 
(Nazwa i adres Wykonawcy) 

WWYYKKAAZZ   
Wykaz narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz  
z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami 
 
Nazwa Wykonawcy ............................................................................................... 
 
Adres Wykonawcy ................................................................................................ 

 

 
Zadanie pn.: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

z terenu Miasta i Gminy Kańczuga w 2019 roku 

 

Lp. 

Pojazdy przystosowane do odbierania 

zmieszanych odpadów komunalnych (nr rejstr., 
marka poj.) 

Podstawa 
dysponowania 

1 
  

2 
  

 

Lp. 
Pojazdy przystosowane do odbierania 

selektywnie zmieszanych odpadów 

komunalnych (nr rejstr., marka poj.) 

Podstawa 
dysponowania 

1 
  

2 
  

 

Lp. 
Pojazdy przystosowane do odbierania odpadów 

bez funkcji kompaktującej (nr rejstr., marka 

poj.) 

Podstawa 
dysponowania 

1 
  

 

Lp. 
Wyszczególnienie pojazdu 

(nr rejstr., marka poj.) 
Dodatkowa 

funkcja 
Podstawa 

dysponowania 

1 

 możliwość odbioru 
selektywnie zebranych 
odpadów z pojemników 

”tzw. dzwonów” 
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2 

 
możliwość obsługi 

nieruchomości o drogach 
dojazdowych lokalnych o 

szerokości do 2,5 m 
tonażu nie 

przekraczającym 3 ton 

 

3 

 możliwość zbiórki 
odpadów 

wielkogabarytowych 

 

 
UWAGA! W razie potrzeby można dodać w tabelce kolejne pozycje 
 

Jednocześnie oświadczam, że pojazdy są lub będą w terminie do: data podpisania 
umowy z Wykonawcą (prognozowana – 01.2018 roku) 
- wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po 
opróżnieniu pojemników, 
- trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi 
adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości. 
 
 
 
 
 
 
..……………………… 
   [miejscowość, data] 

………………………………………………………………… 

[podpisano kwalifikowalnym podpisem elektronicznym osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania 
oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy (konsorcjum/ spółki 

cywilnej)] 

 
 
**W przypadku nie uzupełnienia Zamawiający uzna, że wskazany pojazd stanowi 
własność Wykonawcy  
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Załącznik nr 6 do SIWZ FZ.271.29.2018.WS 

 
……………………………………………………………. 

[nazwa i adres konsorcjum/lidera] 
 
 

Wykaz wykonawców (członków) wchodzących w skład konsorcjum zawiązanego w celu 

ubiegania się o realizację zamówienia publicznego pn.:  

 

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 

Miasta i Gminy Kańczuga w 2019 roku 

 

Dokładna nazwa, adres i numer telefonu poszczególnych członków 
konsorcjum: * 

1 

  

4 

  

2 

  

5 

  

3 

  

6 

  

 

LIDER KONSORCJUM:                                                   

- dokładna nazwa, adres do 
korespondencji, nr faksu, e-mail 

 

 
 

………………………… 
     [miejscowość, data] 

 
 

………………………………………………………………… 

[podpisano kwalifikowalnym podpisem elektronicznym osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania 
oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy (konsorcjum/ spółki 

cywilnej)] 

 
*członkowie konsorcjum mogą w puste pola wstawić pieczęcie firmowe 
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Załącznik nr 7 do SIWZ FZ.271.29.2018.WS 

 

……………………………………………………………. 
[nazwa i adres spółki cywilnej] 
 
 
Wykaz wykonawców (wspólników) wchodzących w skład spółki cywilnej 

ubiegającej się o realizację zamówienia publicznego pn.:  
 

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 

Miasta i Gminy Kańczuga w 2019 roku 

 

Dokładna nazwa, adres i numer telefonu poszczególnych wspólników spółki 
cywilnej: * 

1 

  

4 

  

2 

  

5 

  

3 

  

6 

  

 

LIDER:                                                

    - dokładna nazwa, adres do 
korespondencji, nr faksu, e-mail 

 

 
………………………… 
[miejscowość, data] 

 
 

………………………………………………………………… 

[podpisano kwalifikowalnym podpisem elektronicznym osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania 
oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy (konsorcjum/ spółki 

cywilnej)] 

 
 
 
*wspólnicy spółki cywilnej mogą w puste pola wstawić pieczęcie firmowe 

 



FZ.271.29.2018.WS - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy 

Kańczuga w 2019 roku. 
 

 

74 

 

Załącznik nr 8 do SIWZ FZ.271.29.2018.WS 

 

Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

 
Stosownie do treści art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),  
 
ja: ……….………………..…………………………………………………………  

upoważniony do reprezentowania: 

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

zobowiązuję się do oddania Wykonawcy: 

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

do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów w zakresie:  

zdolności techniczne lub zawodowe *,  

*niepotrzebne skreślić  

 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.:  

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta  
i Gminy Kańczuga w 2019 roku 

 
Jednocześnie oświadczam, że w przypadku uzyskania zamówienia przez podmiot 
któremu oddaje do dyspozycji zasoby dotyczące wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych 
lub usług do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 
Dodatkowe informacje: 
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy. 

 

 
 
…………………………. 
      [miejscowość, data] 

………………………………………………….. 

[podpisano kwalifikowalnym podpisem elektronicznym osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania 
oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy (konsorcjum/ spółki 

cywilnej)] 
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Załącznik nr 9 do SIWZ FZ.271.29.2018.WS 
 
……………………………………………………………. 

[pieczęć firmowa lub nazwa i adres Wykonawcy] 
 

 
 

WSKAZANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREJ WYKONANIE 

WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM – art. 36b ust 1ustawy 
Pzp 

 

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 
Miasta  i Gminy Kańczuga w 2019 roku 

 
W przypadku udzielenia nam zamówienia przez zamawiającego, powierzymy 

podwykonawcom wykonanie następujących części tegoż zamówienia: 

 

Lp. 

 

Wskazanie (opis) części zamówienia, 
które wykonanie powierzymy 

podwykonawcom 
Firmy podwykonawców 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

 

 
 

..……………………… 
[miejscowość, data] 
 
 

………………………………………………………………… 

[podpisano kwalifikowalnym podpisem elektronicznym osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania 
oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy (konsorcjum/ spółki 

cywilnej)] 
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