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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Informacje o zamawiającym.
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel. (95) 74-31-400
fax. (95) 74-31-415
e-mail: urzad@trzciel.pl
strona internetowa: www.bip.trzciel.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i
wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
a) Strona internetowa zamawiającego: https://bip.trzciel.pl/ (zakładka „zamówienia publiczne“)
oraz miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/
b) Skrzynka ePUAP: /5inh1w2t9e/skrytka
c) nr BZP (nr ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych): 2022/BZP
00083067z dnia 2022-03-11
d) ID

postępowania

(nr

wygenerowany

przez

miniPortal):

0b0bd03a-a9b4-42c2-a8c3-

b57475b3effd
e) Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: GI.271.04.2021.R.J.
f) Niniejsza SWZ ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami/zmianami stanowi komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty. Przed
terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonych na
stronie internetowej, w ramach niniejszego postępowania, dokumentów, w celu zapoznania się z
treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień, albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za
zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca.

3. Tryb udzielenia zamówienia.
a) Niniejsze postępowanie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości
mniejszej niż progi unijne i na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz.

25) jest prowadzone w trybie podstawowym.
b) Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji w celu dokonania wyboru oferty
najkorzystniejszej.
c) Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w języku polskim.
d) W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
Zamówień Publicznych oraz obowiązujące akty wykonawcze wydane na jej podstawie lub
wcześniej obowiązujących przepisów.
e) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych oraz ich
zagospodarowania od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzciel.
Usługa odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i na terenie
Gminy Trzciel obejmuje:
1) Selektywne odbieranie odpadów komunalnych (zgodnie z obowiązującym w czasie trwania
umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzciel) następujących
frakcji odpadów:
a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
b) przeterminowanych leków,
c) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
d) elektrycznych i elektronicznych wraz ze sprzętem AGD,
e) odpadów budowlanych i rozbiórkowych – gruz budowlany,
f) zużytych opon,
g) odpadów zielonych,
h) papieru i tektury,
i) szkła w tym szkła bezbarwnego i szkła kolorowego,
j) tworzywa sztucznego,
k) opakowań wielomateriałowych,
l) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych
ulegających biodegradacji.
2) Odbiór przeterminowanych leków zbieranych przez mieszkańców w punktach aptecznych w
Trzcielu i w Brójcach oraz przychodniach zdrowia w Trzcielu i w Brójcach, oraz wyposażenie

do dnia 30 kwietnia 2022r. punktów w oznakowany pojemnik przeznaczony do zbierania
przeterminowanych leków o pojemności min. 50 l.
3) Zagospodarowanie

odpadów

komunalnych

odebranych

bezpośrednio

ze

wszystkich

nieruchomości zamieszkałych i zebranych w punktach zbiórki przeterminowanych leków w
sposób, zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875).
Usługa objęta przedmiotem zamówienia musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz warunkami zawartymi w SWZ zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w załączniku nr 8 do niniejszej SWZ.
Przedmiot umowy powinien być wykonywany zgodnie z wymogami wynikającymi z
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
a) Ustawą dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1439 z późn. zm.),
b) Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875),
c) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z
2013 r. poz. 122).
d) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (t.j. Dz.U. z 2019 r.; poz. 2028),
e) Aktami prawa miejscowego obowiązujących na obszarze Gminy Trzciel:
• Uchwała Nr XIII/107/2020 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 26 marca 2020r. w sprawie:
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzciel, (załącznik
nr 10 do SWZ),
• Uchwała Nr XIX/134/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie:
ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
(załącznik nr 11 do SWZ),
Główne kody CPV (wg Wspólnego Słownika Zamówień):
90500000-2 Usługi związane z odpadami
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000-2 Usługi gospodarki odpadami

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części z następujących względów:
− brak możliwości podziału na części ze względu na brak wydzielenia przez Radę Miejską w
Trzcielu sektorów, o których mowa w art. 6d ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.),
− brak możliwości zagwarantowania odpowiedzialności za uzyskanie wskaźników selektywnej
zbiórki odpadów od kilku Wykonawców realizujących zadania w zakresie systemu odpadów na
terenie gminy,
− podwyższone koszty realizacji usługi (wielu Wykonawców ujęłoby w cenie te same koszty
pośrednie np. utrzymanie systemu sprawozdawczości, ubezpieczenie, zarządzanie flotą).
− realizacja zamówienia przez kilku Wykonawców na terenie Gminy Trzciel spowodowałaby
wystąpienie

różnych

stawek

za

odbiór

odpadów

komunalnych

od

mieszkańców

zamieszkujących poszczególne miejscowości wchodzące w skład gminy, a w konsekwencji
nierówne ich traktowanie.
1. Reasumując, Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że
podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami
wykonania zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem
względami technicznymi, organizacyjnymi oraz charakterem przedmiotu zamówienia.
Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności w
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – zakres zamówienia jest zakresem typowym,
umożliwiającym złożenie oferty Wykonawcom z grupy małych i średnich przedsiębiorstw. Brak
podziału przedmiotowego zamówienia na części nie ogranicza konkurencyjności.

5. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie należy wykonać w terminie 6 miesięcy tj. od dnia 01 maja 2022r. do dnia
31.10.2022r.

6. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy stanowią załącznik nr 6 do SWZ.

7. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej przy użyciu
których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami,
oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych
sporządzania,
wysyłania
i
odbierania
korespondencji
elektronicznej.
1.

Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r.
poz.344).

2.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

− miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniporlal.uzp.gov.pl/
− ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap. gov.pl/wps/portal
− poczty elektronicznej pod adresem urzad@trzciel.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
formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do
komunikacji.

4.

Składanie

oświadczeń,

wniosków,

zawiadomień

oraz

przekazywanie

informacji

–

z wyłączeniem składania ofert – odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem
„Formularza do komunikacji” jako załączniki.
5.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu
dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortalePUAP.pdf oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej

(ePUAP)

dostępnych

pod

adresem

https://www.gov.pl/web/gov/warunki-

korzystania.
6.

Dokumenty, oświadczenia i informacje sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r.
poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

7.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”
wynosi 150 MB.
8.

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 lub datę wpływu na adres poczty elektronicznej
Zamawiającego (decydujące znaczenie będzie miała data otrzymania wiadomości przez system
pocztowy Zamawiającego).

9.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń (nie dotyczy składania ofert), wniosków,
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia lub
postępowania.

Zamawiający

dopuszcza

również

możliwość

komunikowania

się

z

Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej (nie dotyczy składania ofert) na adres poczty
elektronicznej: urzad@trzciel.pl
10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako
załączniki.

Zamawiający

dopuszcza

również

możliwość

składania

dokumentów

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za
pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 9 powyżej adres email (nie dotyczy
składania oferty).
11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. (Dz.U.2020 poz.2415).
12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości do adresata ze
względu na ochronę antywirusową i antyspamową, błędy w transmisji danych, w tym błędy
spowodowane awariami systemów teleinformatycznych Wykonawcy, systemów zasilania lub
też okolicznościami zależnymi od operatora zapewniającego transmisję danych.

13. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem prowadzonej przed
upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki
ePUAP, na który zamawiający ma przekazać odpowiedź. W przypadku braku takiej informacji
lub braku możliwości przekazania informacji związanych z postępowaniem na adres skrzynki
ePUAP podany przez wykonawcę (np. nierozpoznanie adresu przez ePUAP) Zamawiający
przekaże korespondencję na adres skrzynki ePUAP nadawcy.
14. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w niniejszej SWZ.

8. Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami.
1. Osoba uprawniona do komunikowania się z wykonawcami: Robert Jaszka, Kierownik Referatu
GIOŚ w UM w Trzcielu tel +48 95 74-31-423, godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od
7:30 do 15:30.
2. Wyżej wymieniona osoba nie będzie udzielać Wykonawcom wyjaśnień treści SWZ. Wszelkie
pytania i wątpliwości w tej sprawie należy zgłaszać do Zamawiającego jako wnioski, o których
mowa w art. 284 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej. Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z zasadami wskazanymi
w art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić SWZ. W takim przypadku stosuje się odpowiednio zapisy art. 286 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.

9. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 23.04.2022 roku. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem
terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Oświadczenie to
można złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
4. Szczegółowe informacje dotyczące terminu związania ofertą określono w przepisach m.in. art.
307 ustawy PZP.

10. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formatach danych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz.
346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy
PZP, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę
(osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisuje
osoba nieuprawniona do reprezentacji Wykonawcy na podstawie dokumentów rejestrowych, do
oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
4. Poprzez oryginał dokumentu należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem następuje w
formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
5. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę, w tym dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentowania powinny być w języku polskim. W przypadku załączenia
dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest
załączyć tłumaczenie na język polski.
6. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ust. 2 ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego
skompresowane

dane

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym

jest

jednoznaczne

z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez
innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
7. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający
rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: zip lub 7Z.
8. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy
tego

samego

rodzaju.

Podpisywanie

różnymi

rodzajami

podpisów

i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

np.

osobistym

9. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
10. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach
zamówienia.
11. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Do upływu terminu
składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę.
12. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe,
przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku
obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
13. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych
dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z rejestru sądowego, zaświadczenia o wpisie
do CEIDG).
14. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Nie ujawnia się informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 t.j.) jeżeli Wykonawca wraz z
przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Jeżeli

dokumenty

elektroniczne,

przekazywane

przy

użyciu

środków

komunikacji

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca, w celu utrzymania w
poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku,
wraz

z

jednoczesnym

zaznaczeniem

polecenia

„Załącznik

stanowiący

tajemnicę

przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik
zaszyfrować.
16. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika
systemu miniPortal. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią ww. Instrukcji
przed złożeniem oferty. Składając ofertę Wykonawca akceptuje treść ww. Instrukcji.
17. Oferta musi być sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SWZ. Wraz z ofertą wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:
1) Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawcę, o ile nie wynika to z innych
dokumentów złożonych przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty wspólnej należy
załączyć

pełnomocnictwo

dla

podmiotu

reprezentującego

kilku

Wykonawców.

Pełnomocnictwo składa się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy
pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone

własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
dokonuje mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa
z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania według załącznika nr 2a do SWZ.
− w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie składa każdy z Wykonawców,
− w przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostepniających zasoby, należy złożyć
ponadto oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu według załącznika nr 2b do SWZ
− w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie składa każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
− w przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostepniających zasoby, należy złożyć
ponadto oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby,
4) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez uprawnionych przedstawicieli tych
podmiotów, wg załącznika nr 3 do SWZ (wypełnia podmiot trzeci - załączyć w przypadku
poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby).
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, o których
mowa powyżej oraz dodatkowo następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy,
określające zakres jaki wykona każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym wg załącznik nr 4 do SWZ –
oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie,
b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o
zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców w postępowaniu.

12. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia należytego wykonania umowy.

13. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
2. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja
związana z postępowaniem.
3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Ofertę składa się pod rygorem nieważności,
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
6. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji
użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
9. Oferty należy składać w terminie do dnia 25.03.2022 roku do godziny 13:00.
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2022 roku o godz. 14:00.
11. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do
odszyfrowania.
12. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia
ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po
usunięciu awarii.
13. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
14. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem

ofert, udostępni

na stronie internetowej

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
15. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
16. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli zostanie złożona po terminie składania ofert.

14. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w niniejszym SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.),
b) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami (BDO), o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j.Dz.U z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), w zakresie transportu
odpadów.
W przypadku składania oferty wspólnej w/w. dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców
składających ofertę wspólną, którzy odpowiadają za realizację danego zakresu przedmiotu
zamówienia. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy
składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej,
a) zdolności zawodowe (w zakresie wykonanych usług)
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
b) zdolności techniczne (w zakresie potencjału technicznego)
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
•

zapewnienia odpowiednie usytuowanie i wyposażenie bazy magazynowo transportowej, tj.
posiada bazę magazynowo – transportową usytuowaną w gminie Trzciel lub w odległości nie
większej niż 60 km od granicy gminy Trzciel, na terenie do którego posiada tytuł prawny,

•

dysponuje odpowiednim sprzętem niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia w
ilości:
− co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych,
− co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych,
− co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

3. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie
postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy

może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art.
116 ust. 2 ustawy PZP).
4.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując
warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców,
którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.

5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o którym mowa w pkt 2.2 jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji
te uprawnienia są wymagane.

15. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
1.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i pkt 7 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.

2.

Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z postępowania o
udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę;
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w
art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu
karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który
należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z postępowania o
udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację,
ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z
wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej
tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury.

4.

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z postępowania o
udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, w
znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale
nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub
odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z
tytułu rękojmi za wady.

5.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2
i 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli udowodni
zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem

lub

swoim

nieprawidłowym

postępowaniem,

w

tym

poprzez

zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania,
lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu,
w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

6. Zamawiający ocenia,
w

pkt.

5,

są

czy podjęte przez

wystarczające

do

Wykonawcę czynności,

wykazania

jego

rzetelności,

o których

mowa

uwzględniając

wagę

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o
których mowa w pkt 5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający
wyklucza Wykonawcę.
7. Wykluczenie Wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2, na okres 5 lat od
dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której
mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1
pkt 1 lit. h - na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji
lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji
został określony inny okres wykluczenia;
3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie
orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7, na okres
3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
5) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6, w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.
8.

Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę podlegającego
wykluczeniu.

16. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych.
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenia należy złożyć wg wymogów załącznika nr 2a i 2b.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o którym mowa w pkt 1 lub są one niekompletne lub
zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia
lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu

bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
oświadczeń, o których mowa w pkt 1.
5. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu
informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich
informacji lub dokumentów.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączają oni
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen
zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno
potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 4 do SWZ.
8. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących
podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego
aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
b) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, o którym mowa w przepisie art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996
roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z poźn. zm.) w
zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem.
c) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami (rejestr BDO) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.),
d) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w
celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi zasobami, załącznik nr 5 do SWZ,
9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych.
10. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie Zamawiającego. Dokumenty
te powinny być aktualne na dzień ich złożenia.
11. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki
dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych,
aktualnych na dzień ich złożenia.
12. Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w
oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 dane umożliwiające dostęp do tych środków.
13. Jeżeli Wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne
lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia,
poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania.

14. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
podmiotowych środków dowodowych.
15. Jeżeli złożone przez Wykonawcę podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu
informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich
informacji lub dokumentów.
16. Oświadczenia o których mowa w pkt. 1 składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
17. Podmiotowe środki dowodowe sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz.
346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1
ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
18. Podmiotowe środki dowodowe przekazuje się wg następujących zasad:
a) w przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument elektroniczny przez upoważnione
podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się ten dokument elektroniczny,
b) w przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej przez upoważnione
podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej,
c) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca,
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby
- przekazuje się je w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
d) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca,
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby
a sporządzono je jako dokument w postaci papierowej i opatrzono własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

19. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z
opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
20. Oświadczenia wskazane w pkt.1 i podmiotowe środki dowodowe przekazuje się środkiem
komunikacji elektronicznej wskazanym w punkcie 7 SWZ.
21. W przypadku, gdy oświadczenia lub podmiotowe środki dowodowe zawierają informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w
celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku.
22. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z
tłumaczeniem na język polski.
23. Dokumenty elektroniczne muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
a) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a
także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym
nośniku danych,
b) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej
treści na monitorze ekranowym,
c) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
d) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych
informacji.

17. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych
podmiotów, na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP oraz
zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom.
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających

zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 4 potwierdza, że
stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
5. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
wykonawca, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą,
który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz - jeżeli
dotyczy- kryteriów selekcji, a także zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda,

aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

18. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w punkcie 16.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 14.4 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę
składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy
spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów
załącznika nr 4 do SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o
których mowa w pkt. 14.2 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w
pkt. 14.2 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą
spełnienie warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

19. Sposób obliczenia ceny.
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie
wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z
tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia.
2. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się ze
specyfikacją warunków zamówienia.
3. Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości ceny. Cenę oferty należy
podać w PLN, kwotowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena oferty brutto winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania całego
zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia w okresie jego trwania, (wraz z podatkiem VAT i
wszystkimi należnymi narzutami). W cenie Wykonawca uwzględnia również wszystkie koszty
wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w umowie, stanowiącej załącznik do
niniejszego wniosku.
5. Cena oferty odpowiada zobowiązaniu Wykonawcy dla świadczenia ustalonego zakresem
rzeczowym i standardem wykonania przedmiotu zamówienia, stanowi ekwiwalentnie wartość
zobowiązania Zamawiającego i obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach
określonych w niniejszej SWZ.
6. Za wykonanie przedmiotu zamówienia tj. za świadczenie usługi będącej przedmiotem
zamówienia w niniejszym postępowaniu za okres od 01.05.2022r. do 31.10.2022r. Wykonawca
podaje cenę w sposób wskazany w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do
SWZ.
7. Dla porównania złożonych ofert należy podać wartość przedmiotu zamówienia wyliczoną przy
zastosowaniu cen jednostkowych przemnożoną przez szacowaną ilość ton odebranych
odpadów.
8. Wykonawca w ofercie podaje cenę jednostkową ryczałtową obejmująca odbiór i
zagospodarowanie 1 Mg (tony) odpadów za poszczególne rodzaje odpadów objętych
przedmiotem zamówienia.
9. Cena jednostkowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia.
10. Rozliczenie przedmiotu umowy będzie odbywało się miesięcznie (miesiąc kalendarzowy).

11. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości
faktycznie odebranych i zagospodarowanych odpadów przez zaoferowaną cenę jednostkową
brutto.
12. Do faktury należy dołączyć zestawienie zawierające określenie rodzaju i ilości odebranych i
zagospodarowanych odpadów, ich cenę jednostkową oraz ceny ogółem zgodnie z wartością na
jaką faktura została wystawiona.
13. Rozliczenie usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania odbywać się będzie w cyklu
miesięcznym, w oparciu o rzeczywistą ilość odpadów zagospodarowanych przez Wykonawcę z
terenu Gminy Trzciel w danym miesiącu – ustaloną na podstawie kart przekazania odpadów
oraz miesięcznych raportów zawierających masę odebranych odpadów komunalnych
poszczególnych frakcji.
14. Wskazana w formularzu ofertowym w tabeli cenowej (Załącznik nr 1 do SWZ) ilości odpadów,
stanowią podstawę do obliczenia ceny oferty, należy je traktować szacunkowo, mogą one ulec
zmianie stosownie do rzeczywistej ilości odpadów przekazanych Wykonawcy do
zagospodarowania. Rzeczywista całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy ustalona
będzie na podstawie faktycznej ilości zagospodarowanych odpadów w okresie trwania umowy.
15. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu z. art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9
maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 178).
16. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
17. Całkowita cena oferty brutto musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
po uprzednim zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija
się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
18. Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług VAT musi być wyrażona w złotych, z
zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze). Stawka podatku VAT musi być
określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 106, 568, 1065).
19. Dla porównania ofert zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto obejmującą podatek VAT.

20. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i
sposobu oceny ofert.
1. Kryterium K1: cena – 60%.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto za
realizację całego przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i podanej w ofercie.
K1 = (C min / C x) x 60 pkt
gdzie:
K1 - ilość punktów przyznanych danej ofercie za kryterium CENA
C min - minimalna cena (wynagrodzenie brutto za cały przedmiot zamówienia) zaoferowana w
postępowaniu,
C x - cena (wynagrodzenie brutto za cały przedmiot zamówienia) badanej oferty.
2. Kryterium K2: termin płatności faktury – 20 %.
− 0 pkt otrzyma oferta, w której termin płatności faktury wynosi do 7 dni od dnia otrzymania,
− 10 pkt otrzyma oferta, w której termin płatności faktury wynosi do 14 dni od dnia otrzymania,
− 15 pkt otrzyma oferta, w której termin płatności faktury wynosi do 21 dni od dnia otrzymania,
− 20 pkt otrzyma oferta, w której termin płatności faktury wynosi do 30 dni od dnia otrzymania,
W przypadku gdy w ofercie zostaną podane terminy inne niż zakreślone powyżej punktacja będzie
przyznawana w następujący sposób:
− 0 pkt otrzyma oferta, w której termin płatności faktury mieści się w przedziale 1-13 dni od dnia
otrzymania,
− 10 pkt otrzyma oferta, w której termin płatności faktury mieści się w przedziale 15-20 dni od
dnia otrzymania,
− 15 pkt otrzyma oferta, w której termin płatności faktury mieści się w przedziale 22-29 dni od
dnia otrzymania,
Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 30 dni zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r. o
terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( Dz. U. 2013r. Poz.403).
3. Kryterium K3: Czas reakcji na reklamację – 20%
Czas reakcji na reklamacje dotyczący stwierdzonego i udokumentowanego nieodebrania odpadów z
nieruchomości zamieszkałej:
Czas reakcji na reklamację do 1 dnia roboczego: 20 pkt.
Czas reakcji na reklamację do 2 dni roboczych: 10 pkt.
Czas reakcji na reklamację do 3 dni roboczych: 5 pkt.
Czas reakcji na reklamację powyżej 3 dni roboczych: 0 pkt.

Ocena każdej z ofert będzie obliczona jako suma ocen punktowych w zakresie poszczególnych
kryteriów: S = K1 + K2 + K3
Najkorzystniejszą będzie oferta, która łącznie otrzyma największą ilość punktów według
przyjętych kryteriów oceny.

21. Wybór najkorzystniejszej oferty.
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą.
2. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do
wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór
jego oferty.
3. Stosownie do art. 253 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
− wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania,
jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
− Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 3 tiret pierwszy, na
stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.trzciel.pl/ w zakładce Zamówienia
publiczne.

22. Informacja o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577
ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy, Zamawiający
wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do dopełnienia następujących
formalności:

1) osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
wynika z dokumentów załączonych do oferty;
2) jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców występujących wspólnie, będą oni
zobowiązani, przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia, do przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

23. Pouczenie o
Wykonawcy.

środkach

ochrony

prawnej

przysługujących

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy PZP.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu
Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki
ochrony prawnej” ustawy PZP.

24. Klauzula zatrudnienia.
1. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP, określa obowiązek zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji
zamówienia:
a) koordynowanie zadań Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia, w szczególności
nadzór nad właściwą realizacją usługi,
b) obsługa bieżąca zgłoszeń mieszkańców, w szczególności bieżąca aktualizacja wykazu
obsługiwanych nieruchomości oraz pojemników, sporządzanie sprawozdań i rozliczeń,
c) kierowania pojazdami specjalistycznymi służącymi do wykonania zamówienia oraz
załadunek odpadów.
(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście
przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia,
jako podwykonawcy).
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 pkt 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 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;
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej określonej

we wzorze umowy. 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 pkt 1 czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.
6. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w Projekcie Umowy –
załącznik nr 6 do SWZ.

25. Informacje dodatkowe.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.
4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenia zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP.
5. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
PZP.
6. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia
przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131
ust. 2 ustawy PZP.
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach
obcych.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy PZP.

10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
11. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy PZP.
12. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w
art. 93 ustawy PZP.

26. Ochrona danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, że:
1.

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska
22, 66-320 Trzciel, urzad@trzciel.pl

2.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować poprzez email: dpo@trzciel.pl lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w
Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel. Z inspektorem ochrony danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;

3.

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 i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu
Gminy Trzciel.” prowadzonym w trybie podstawowym.

4.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września
2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych;

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy;

6.

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
7.

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

8.

posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

9.

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.

10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
*

27. Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia.
nr 1 – Formularz ofertowy Wykonawcy
nr 2a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu
nr 2b - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

nr 3 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonana zamówienia
nr 4 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
nr 5 - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi zasobami.
nr 6 – Projekt umowy
nr 7 - Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
nr 8 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
nr 9 – Wykaz nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gdzie powstają odpady
komunalne (załącznik a i b)
nr 10 - Uchwała Nr XIII/107/2020 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 26 marca 2020r. w sprawie:
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzciel,
nr 11 - Uchwała Nr XIX/134/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie:
ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel.”
Znak sprawy: GI.271.04.2022.R.J.
Tryb postępowania: tryb podstawowy bez negocjacji
1. Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa: ………………………………………………………………………………………….
Siedziba:…………………………………………………………………………………………
Nr telefonu/faks: ………………………………………………………………………………..
adres e-mail: …………………………………………………………………………………….
adres skrzynki ePUAP: …………………………………………………………………………
nr NIP …………………………………….…………………………………………………….
nr REGON ………………………………….………………………………………………….
2. Dane dotyczące zamawiającego :

Gmina Trzciel
reprezentowana przez
p. Jarosław Kaczmarek – Burmistrz Trzciela
Adres Urzędu Miejskiego:
ul. Poznańska 22
66 – 320 Trzciel
3. Zobowiązania wykonawcy
Zobowiązuję się wykonać usługę będącą przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania za
wynagrodzeniem:

Lp.

Rodzaj odpadu

1

2

Niesegregowane odpady
komunalne
Opakowania z papieru i
2.
tektury
Opakowania z tworzyw
3.
sztucznych
4.
Opakowania ze szkła
Odpady betonu oraz gruz
5.
betonowy z rozbiórek i
remontów
Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż
6. wymienione w 20 01 21 i 20
01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż
7.
wymienione w
20 01 21,
20 01 23 i 20 01 35
8.
Baterie i akumulatory
Odpady ulegające
9.
biodegradacji
10.
Odpady wielkogabarytowe
11.
Zużyte opony
Leki inne niż wymienione w
12.
20 01 31
1.

Szacowana ilość
odpadów w okresie
Kod odpadu
realizacji zamówienia
(Mg)
3

4

20 03 01

665,98

15 01 01

34,35

15 01 02

130,14

15 01 07

57,38

17 01 01

0,00

20 01 35*

0,00

20 01 36

0,00

16 06 05

0,00

20 02 01

80,74

20 03 07
16 01 03

39,24
0,00

20 01 32

0,20

Wartość jednostkowa Wartość szacunkowa
odbioru i
odbioru i
zagospodarowania
zagospodarowania
1 Mg odpadów
odpadów
netto
netto
5
6

Razem netto
Cena oferty:
Ofertowa cena netto .......................................................zł
(Słownie:.............................................................………………………………………………)
Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT................................................................zł
Ofertowa cena brutto ……..............................................zł
(Słownie:..................................................................……………………………………………)

4. Oświadczenia wykonawcy:
1. Wyrażam zgodę na termin płatności wynoszący: …...…. dni
2. Deklaruję czas reakcji na reklamację wynoszący: ………. dni robocze
3. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w okresie: od 01.05.2022r. do 31.10.2022r.

4. Uważam się za związanego niniejszą ofertą w terminie 30 dni od statecznego terminu składania
ofert tj. do dnia 23.04.2022r.
5. Oświadczam, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia
jest następujący:
....................................................................................................................................................
Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę)

6. Oświadczam, że zawarty w Załączniku nr 6 do SWZ projekt umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
7. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej
zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania
oferty.
8. Zakres zamówienia wykonam przy pomocy podwykonawcy / własnymi siłami*.
9. Oświadczam,

że

powierzymy

/

nie

powierzymy*

wykonanie

części

zamówienia

podwykonawcom w następującym zakresie:
1. Opis części zamówienia

2. Firma (nazwa) podwykonawcy

10. Oświadczam, że będziemy/nie będziemy* korzystać z zasobów innych podmiotów na
podstawie art. 118 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
11. Oświadczam, że osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie
realizacji zamówienia, zatrudnione są/będą na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1320), oraz że zapoznaliśmy się z
wymogami Zamawiającego odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę,
określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi
w niej zasadami postępowania.
12. Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuję, że wybór oferty*1:
a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
b) będzie

prowadzić

do

powstania

u

Zamawiającego

obowiązku

podatkowego

tj. w zakresie następujących towarów / usług (nazwa/rodzaj): ............................. –
wartość (bez kwoty podatku) ....................................................
1

- niepotrzebne skreślić, w przypadku wyboru pkt b) należy uzupełnić brakujące informacje (dotyczy Wykonawców, których
oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnątrz

wspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, importu usług lub importu towarów, z którymi
wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT).

13. Oświadczam, iż jestem Wykonawcą z sektora*2:
a) mikroprzedsiębiorstw
b) małych przedsiębiorstw
c) średnich przedsiębiorstw
d) dużych przedsiębiorstw
e) żadne z powyższych
2

Na potrzeby odpowiedzi na to pytanie należy skorzystać z definicji zawartych w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2013r.
dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str.36)
1.
2.
3.

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

14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
3

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)

*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 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

15. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………........
...........…………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5. Oferta wspólna (jeżeli występuje).
Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę :
Nazwisko, imię …………………………………………………………………………………
Stanowisko ……………………………………......……………………………………………
Telefon.....………………… Fax ……………………….
Zakres umocowania :

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

6. Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………................………………………………
7. Inne informacje wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...............…………

8. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Trzcielu, reprezentowany
przez Burmistrza Trzciela, ul. Poznańska 22, kod pocztowy 66-320, e-mail: urzad@trzciel.pl, tel.
95 7431 400

Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, kod pocztowy 66-320, tel. 95 74 31 400
e-mail: dpo@trzciel.pl
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu realizacji umowy oraz w
celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa na podstawie:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579)
Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia
zobowiązania podatkowego czyli z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
upłynął termin płatności podatku.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, w przypadku kiedy Pani/Pana
oferta nie zostanie wybrana.
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa
Osobowych,

Urzędu

Ochrony

Danych

Odbiorcy danych:
Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez Administratora w ramach wykonywania swoich
obowiązków służbowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom
uprawnionym na mocy przepisów prawa.
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

……………….............……………………………..
(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)

data ..............................

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2a
Oświadczenie wykonawcy
lub
podmiotu udostępniającego zasoby
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych (dalej jako: ustawą PZP),
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich
stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.
1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25) na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel.”

Ja/My, niżej podpisany/ni............................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
..............................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
……………………………………………………………………………………………………….
( pełny adres wykonawcy)
oświadczam/y, co następuje:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 108 ust. 1 ustawy PZP.
2. Oświadczam,

że

nie

art. 109 ust. 1 pkt. 4 i 7 ustawy PZP.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………………..…. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt.1,2,5 lub art. 109 ust. 1 pkt. 4 i 7 ustawy PZP).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy
PZP podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………

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

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

…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 2b
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych (dalej jako: ustawą PZP),
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich
stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.
1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25) na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel.”
Ja/My, niżej podpisany/ni............................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
..............................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
……………………………………………………………………………………………………….
( pełny adres wykonawcy)
oświadczam/y, co następuje:
Informacja dotycząca wykonawcy:
Oświadczam/my, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

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

…………………………………………
(podpis)

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych
przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia polegam na zasobach następujących
podmiotów:………………………………………………….……………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
W następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………
(podpis)

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych (dalej jako: ustawą PZP),
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu
Gminy Trzciel.”
prowadzonego przez Gminę Trzciel oświadczam/my, że w związku z udostępnieniem wykonawcy
……………………………..

(podać

nazwę

i

adres

wykonawcy)

zasobów

w

zakresie

……………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………..
oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w punkcie 14 Specyfikacji Warunków Zamówienia tj. …………………………………………...*.

*wskazać, warunek udziału w postępowaniu, dla potwierdzenia którego wykonawca powołuje się
na zasoby podmiotu trzeciego.

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

Załącznik nr 3
ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonana zamówienia

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) …………………………….……………..……………… będąc
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)
upoważnionym(/mi) do reprezentowania:
…………………………….………………………………….………………………………
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)
o ś w i a d c z a m/my, że
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich
stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.
1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25) na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel.”
zobowiązujemy się do oddania na podstawie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo Zamówień Publicznych nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia oraz
gwarantuję rzeczywisty dostęp do tych zasobów:
…………………………………………………………………………………………………
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, osoby zdolne do wykonania zamówienia,
zdolności finansowe lub ekonomiczne)
do dyspozycji Wykonawcy:
…………………………………………………………………....……………………………..
(nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę)

przy wykonywaniu niniejszego zamówienia publicznego,
oświadczam/my, że:
1) udostępniam/my w.w Wykonawcy zasoby, w następującym zakresie: ……………….………
………….……………………………………………………………………………………...………
….………………………………………………………………………………………...………..
2) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:…………………………………
…………………….…………………………………………………………...………………………
………………….……………………………………………………………..….……………

…….……………………………………………………………..……………………………………
…………..……………………………………………………………..………………………….
3) okres wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie wynosił:
…………………………………………………………………………………………………..
4) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący (w
odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane):
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………...……………
……………………………………………………………………………………...……………
………………………………………………………………………………………………..…

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

…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 4
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia
składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2021 r.
Prawo Zamówień Publicznych
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z
terenu Gminy Trzciel.”
prowadzonego przez Gminę Trzciel oświadczam/my, że;
1. Wykonawca …………………………….……
(nazwa i adres wykonawcy)
wykona następujący zakres zamówienia …………………………………………….
2. Wykonawca …………………………….……
(nazwa i adres wykonawcy)
wykona następujący zakres zamówienia …………………………………………….

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

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

…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 5
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich
stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019 z późn. zm.) na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel.”
oświadczam, że do wykonywania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia użyję następujących
pojazdów

odpowiednio

wyposażonych,

spełniających

wymagania

techniczne,

którymi

dysponujemy lub będziemy dysponować w celu realizacji zamówienia:

LP Rodzaj Ładowność
(typ)

Nr

Rok

Marka/Model

rejestracyjny produkcji

Podstawa
dysponowania

pojazdu
Pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych

Pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych

Pojazdy do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej

Ponadto o ś w i a d c z a m , że w celu wykonania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia
posiadam bazę magazynowo – transportową, zlokalizowaną w miejscowości ……………………. w
gminie ………………………., oddalonej od granicy Gminy Trzciel o ………….km.

................................ dnia ...........................

................................................
Podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy.

Załącznik nr 6

UMOWA nr .............. – projekt
Zawarta w dniu ........................... w Trzcielu pomiędzy Gminą Trzciel z siedzibą w Trzcielu
ul. Poznańska 22 reprezentowaną przez Burmistrza Trzciela:
- Pan Jarosław Kaczmarek
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Renaty Kopeć
zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”
a:
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11
września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z
2022r. poz. 25), zwaną dalej PZP, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
Trzciel”.
2. Opis, zakres oraz warunki realizacji przedmiotu umowy określa specyfikacja warunków
zamówienia – zwana w dalszej części umowy SWZ. Przedmiot umowy musi być wykonany
zgodnie z SWZ, złożoną ofertą oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową.
3. Wykonawca zobowiązany jest opracować, uzgodnić z Zamawiającym oraz rozpowszechnić
wśród właścicieli nieruchomości harmonogram wykonywania usługi na zasadach określonych
w SWZ.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania pojemników na odpady segregowane, worków na
selektywną zbiórkę odpadów oraz do wyposażenia punktów zbiórki leków przeterminowanych
na warunkach określonych w SWZ.
5. Zamawiający wraz z zawarciem umowy dostarczy Wykonawcy wykaz miejscowości oraz
adresy budynków, z których będą odbierane odpady.

6. W okresie trwania umowy wykazy, o których mowa powyżej, będą podlegały modyfikacjom w
związku ze zmianą właścicieli nieruchomości, powstawaniem nowych lub likwidacją
istniejących nieruchomości.
7. Ilość oraz rodzaj wytwarzanych odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Wstępnie przyjęte
ilości i rodzaje odpadów są danymi szacunkowymi, które mogą ulec zmianom stosownie do
rzeczywistej ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów przez właścicieli nieruchomości.
8. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej masy odpadów
komunalnych (zmieszanych i zgromadzonych w sposób selektywny) przekazanych przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją postepowania o udzielenie zamówienia
publicznego i uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu umowy.
§2
Wszystkie usługi wynikające z niniejszej umowy wykonawca wykonywał będzie w okresie
7 miesięcy tj. od dnia 01 maja 2022r. do dnia 31 października 2022r. i na ten czas zawarta jest
niniejsza umowa.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia oraz potencjał techniczny i
osobowy, umożliwiające prawidłowe i pełne wykonanie przedmiotu umowy. W szczególności
Wykonawca oświadcza, że posiada wymaganą ilość środków transportu, nie mniejszą niż
określona w SWZ.
2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki techniczne określone Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122).
3. Wykonawca oświadcza, że jest wpisany do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w
art. 9 b w zakresie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) który prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent
miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości,
4. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
transportu odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia lub wpis do rejestru
prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 233 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) (rejestr BDO) lub

zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.).
5. Wykonawca oświadcza, że posiada podpisaną umowę z Instalacjami Zagospodarowania
Odpadów Komunalnych, do których będzie przekazywał odebrane od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych wszelkie odpady zmieszane i biodegradowalne objęte przedmiotem niniejszej
umowy oraz umowy z innymi instalacjami przetwarzania i odzysku pozostałych odpadów.
6. Wykonawca oświadcza, że zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z
tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
7. W przypadku, gdy wpisy do rejestrów lub zezwolenia tracą moc obowiązującą, Wykonawca
obowiązany jest do uzyskania nowych wpisów lub zezwoleń w terminach zapewniających
ciągłość

realizacji

przedmiotu

umowy

oraz

przekazania

kopii

tych

dokumentów

Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia wykreślenia z rejestru lub wygaśnięcia uprawnień
wynikających z zezwoleń, pod rygorem odstąpienia od umowy objętej niniejszym
zamówieniem z winy Wykonawcy.
8. W przypadku gdy zawarte umowy wskazane w ust. 6 wygasną, Wykonawca obowiązany jest
do zawarcia nowych umów oraz przekazania ich kopii Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia
wygaśnięcia umów, pod rygorem odstąpienia od niniejszej umowy.
9. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 6 obejmuje okres krótszy niż okres realizacji
umowy Wykonawca obowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia oraz
przedkładania kopii kolejnych umów (polis) w terminie 7 dni od wygaśnięcia umowy
poprzedniej, pod rygorem odstąpienia od niniejszej umowy.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków opisanych w SWZ.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie informacji dotyczących realizacji
umowy na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od
dnia otrzymania zapytania.
4. Wykonawca wyznaczy Koordynatora umowy, z którym Zamawiający będzie mógł się
skontaktować bezpośrednio w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.00 do
15.00. Koordynator będzie odpowiadał za nadzorowanie wykonywania umowy ze strony
Wykonawcy. Dane Koordynatora wskazane są w § 11 ust. 3.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody będące wynikiem
nieopróżniania lub nieterminowego opróżniania pojemników lub zmieszania odbieranych
odpadów, jak również̇ za ewentualne kary nałożone przez uprawnione organy z tych tytułów.
6. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych podczas lub w
związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, w sytuacji gdy do zdarzenia
wywołującego szkodę, doszło na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność́ wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody w
mieniu lub zdrowiu powstałe w okolicznościach opisanych w zdaniu pierwszym.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych w
związku z realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w
żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonywania umowy, w szczególności zakazuje
się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub marketingowych.
§5
1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w celu wykonania umowy, w szczególności przy:
a) opracowywaniu harmonogramu odbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w SWZ,
b) udostępnianiu Wykonawcy danych, w których umieszczone są informacje o nieruchomościach
zamieszkałych,
c) przekazywaniu drogą elektroniczną informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonywania
umowy, w szczególności informowania o zmianach w liczbie i lokalizacji nieruchomości
zamieszkałych objętych obowiązkiem odbierania odpadów komunalnych.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach i w
terminach określonych w § 9 niniejszej umowy.
§6
1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań
zawierających informacje o ilości odebranych i zebranych odpadów komunalnych:
a) odpadów komunalnych zmieszanych (Mg),
b) odpadów selektywnych takich jak: szkło, papier i makulatura, tworzyw sztucznych, metali i
opakowań wielomateriałowych (Mg),
c) odpadów wielkogabarytowych (Mg),
d) sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Mg),
e) baterii i akumulatorów (Mg),
f) opon ( Mg),

g) odpadów ulegających biodegradacji (Mg),
h) gruzu budowlanego (Mg),
i) leków (Mg),
j) Wykaz nieruchomości, na których odpady zbierane są niezgodnie z Regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Trzciel zawierający:
•

adres nieruchomości, na której odpady są zbierane niezgodnie z Regulaminem,

•

zdjęcia dokumentujące że odpady są zbierane niezgodnie z Regulaminem, zdjęcia należy
wykonać w sposób który umożliwi jednoznaczne zidentyfikowanie nieruchomości, której
przedmiot dotyczy oraz datę w której naruszenie nastąpiło.

•

dane pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili naruszenie,

k) Wykaz nieruchomości zamieszkałych, z których odebrano odpady komunalne, a nie zostały
ujęte w gminnej bazie danych,
l) Wykaz reklamacji i sposób ich rozstrzygnięcia.
2. Wykonawca sporządza sprawozdanie w formie elektronicznej uzgodnionej z Zamawiającym.
3. Wykonawca dostarcza sprawozdanie do Zamawiającego w terminie do 14 dni od zakończenia
miesiąca, którego dotyczy.
4. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania sprawozdania akceptuje go lub zgłasza uwagi.
Powyższy termin obowiązuje również w stosunku do akceptacji sprawozdania skorygowanego
po uwagach Zamawiającego.
5. Zaakceptowane przez Zamawiającego sprawozdanie jest podstawą do wystawienia faktury za
wykonaną usługę.
6. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu bieżące informacje o adresach nieruchomości, na
których powstają odpady komunalne, a nie ujętych w bazie danych prowadzonej przez
Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu kserokopii kart przekazania
odpadów (wydruk z sytemu BDO) dotyczących każdego miesiąca jako załącznik do miesięcznej
faktury za wykonanie usługi.
8. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań́ i dostarczenia ich
Burmistrzowi Trzciela w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy, o
których mowa w art. 9n z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.). Sprawozdanie jest przekazywane
Burmistrzowi Trzciela za pośrednictwem bazy danych o produktach i opakowaniach oraz
gospodarce odpadami.
9. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi
odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, dotyczy to m.in.

ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno - prawnych
związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy
prowadzącemu działalność w zakresie odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów
komunalnych.
10. Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów w sposób, który ma zapewnić
osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania ich do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. W czasie trwania umowy Wykonawca ponosi całkowite koszty związane z odbiorem,
transportem i zagospodarowaniem odpadów oraz wszystkie pozostałe koszty zamówienia, w
tym: koszty wyposażenia w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki (zapewnienie i
dostarczenie worków o pojemności nie mniejszej niż minimalna dla wszystkich właścicieli
nieruchomości), koszty odbioru, transportu, zagospodarowania wszystkich odpadów, koszty
wydruków harmonogramów odbioru odpadów oraz ewentualnych zmian, jak również koszty ich
dostarczenia właścicielom nieruchomości. Ponadto, w kosztach uwzględnia się również opłatę
za umieszczenie odpadów na składowisku, tzw. opłatę marszałkowską – dla masy odpadów,
których

unieszkodliwienie

przez

składowanie

będzie

konieczne

w

ramach

ich

zagospodarowania przez Wykonawcę.
§7
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
a) koordynowanie zadań Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia, w szczególności nadzór
nad właściwą realizacją usługi,
b) obsługa bieżąca zgłoszeń mieszkańców, w szczególności bieżąca aktualizacja wykazu
obsługiwanych nieruchomości oraz pojemników, sporządzanie sprawozdań i rozliczeń,
c) kierowania pojazdami specjalistycznymi służącymi do wykonania zamówienia oraz załadunek
odpadów odbieranych z terenów nieruchomości zamieszkałych.
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 wyżej
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 wyżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
a) 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, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
b) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania.
4. 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 wyżej czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.

§8
1. Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zastrzega sobie prawo do kontrolowania
jakości świadczonych usług i prawidłowości realizacji postanowień́ Umowy, zarówno na
obszarze gminy, jak i na terenie bazy transportowej i instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych należących do Wykonawcy lub podwykonawcy.
2. Zamawiający będzie dokonywał kontroli poprzez bezpośrednią obserwację w terenie sposobu
realizacji przez Wykonawcę usług lub poprzez analizę dokumentów, które Wykonawca
zobowiązany jest udostępnić́ Zamawiającemu na jego zadanie, jak również̇ na podstawie
monitoringu z systemów zamontowanych w pojazdach Wykonawcy. Zamawiający może
stosować́ inne sposoby i metody kontroli realizacji usług stanowiących przedmiot Umowy
adekwatne do rodzaju kontrolowanego obowiązku Wykonawcy.
3. Kontrole prowadzone w dniach świadczenia usług przez Wykonawcę na obszarze gminy Trzciel
nie wymagają wcześniejszego zawiadomienia Wykonawcy o zamiarze kontroli.
4. Do kontroli uprawnieni są pracownicy Zamawiającego upoważnieni przez Zamawiającego.
5. Zamawiający uprawniony jest do:
a) nadzoru oraz kontroli sposobu oraz częstotliwości wykonywania przez Wykonawcę
postanowień́ niniejszej umowy,
b) żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów lub informacji dotyczących lub
związanych z wykonywaniem przedmiotu

niniejszej

umowy, w tym

dokumentów

potwierdzających ważenie,
c) kontrolowania pracy pojazdów obsługujących gminę, również̇ możliwości przejazdu
bezpośrednio za pojazdami podczas zbiorki odpadów i ważenia ich na obiektach wagowych
wskazanych przez Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia pojazdów
do kontroli Zamawiającemu, skierowania ich na wagę wskazaną przez Zamawiającego.
6. Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez
Wykonawcę przedmiotu umowy bez konieczności uprzedniego informowania Wykonawcy o
zamiarze, czasie i miejscu jej przeprowadzenia. Zamawiający zobowiązany jest do
przeprowadzenia kontroli w sposób nieutrudniający wykonywania przez Wykonawcę
przedmiotu niniejszej umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest przekazać́ Zamawiającemu wszelkie żądane przez niego
informacje lub dane bez względu na formę ich utrwalenia lub przetwarzania, związane ze
sposobem lub zakresem wykonywania przedmiotu umowy.
8. W przypadku kontroli na terenie bazy transportowej Wykonawcy łub instalacji przetwarzania
odpadów komunalnych należących do Wykonawcy lub podwykonawcy, Zamawiający ma

obowiązek poinformować́ Wykonawcę (w formie pisemnej lub za pośrednictwem wiadomości
e-mail) o kontroli, najpóźniej w dniu poprzedzającym kontrolę.
9. Podczas kontroli Wykonawca ma obowiązek okazać́ , na żądanie Zamawiającego, dokumentację
związaną z działalnością objętą przedmiotem Umowy.
10. Z przeprowadzonych kontroli Zamawiający sporządza protokół w formie pisemnej i
przedstawia go do wglądu Wykonawcy.
§9
1. Strony ustalają, że szacunkowe wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonywania
całego przedmiotu umowy za cały czas jej obowiązywania określone w formularzu ofertowym
Wykonawcy

z

dnia

…………….

wynosi:

netto

…………………..…

zł

(słownie:

………………………………), powiększone o należny podatek VAT (8%) w kwocie
……………… zł (słownie: ………………………………), tj. wynagrodzenie łączne brutto w
wysokości ……………… zł (słownie: ………………………………).
2. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy stanowić będzie sumę iloczynów masy wywiezionego
rodzaju odpadu oraz ceny netto za odbiór i zagospodarowanie odpadu powiększone o należny
podatek VAT w wysokości …. %.
3. Ustala się następującą stawkę netto za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg następującego rodzaju
odpadu:
Wartość jednostkowa
odbioru i zagospodarowania
Kod odpadu
1 Mg odpadów
netto
4
3
20 03 01

Lp.

Rodzaj odpadu

1
1.

2
Niesegregowane odpady komunalne

2.

Opakowania z papieru i tektury

15 01 01

3.

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 02

4.

Opakowania ze szkła

15 01 07

5.

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne
składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

17 01 01
20 01 35*

8.

Baterie i akumulatory

16 06 05

9.

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 01

10.

Odpady wielkogabarytowe

20 03 07

11.

Zużyte opony

16 01 03

12.

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 32

6.
7.

20 01 36

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne w okresach miesięcznych, po wykonaniu
usługi za dany miesiąc, na podstawie potwierdzonej merytorycznie przez pracownika Urzędu
Miejskiego faktury wystawionej przez Wykonawcę wraz miesięcznym raportem (w formie

papierowej) zawierających informacje o ilości odpadów komunalnych odebranych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i przekazanych do składowania na składowisko
odpadów. Do raportu Wykonawca jest zobowiązany dołączyć kserokopie kart przekazania
odpadów wszystkich odebranych w danym okresie rodzajów odpadów.
5. Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 jest akceptacja
przez Zamawiającego sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust. 1-5 niniejszej umowy.
6. Od akceptacji sprawozdania Wykonawca ma 7 dni na wystawienie faktury VAT i dostarczenie
jej do siedziby Zamawiającego.
7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze VAT, w ciągu do ………………dni od otrzymania przez
Zamawiającego faktury VAT wystawionej zgodnie z ust. 3.
8. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub
obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu
usunięcia tej niezgodności, lub do czasu wystawienia korekty faktury, bez obowiązku płacenia
odsetek za ten okres.
9. W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej, Wykonawca ma prawo
dochodzić odsetek ustawowych.
10. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być
potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.
§ 10
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
a) w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 w przypadku
odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
b) w wysokości 50,00 zł za każdy przypadek nieodebrania z nieruchomości odpadów w terminie
określonym w harmonogramie. Kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 50,00 zł oraz liczby
nieruchomości, z których nie odebrano odpadów w terminie zgodnym z harmonogramem.
c) w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu harmonogramu,
d) w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki, za niedostarczenie właścicielom nieruchomości
harmonogramu zaakceptowanego przez Zamawiającego w terminie do 30 kwietnia 2022r. Za
równoznaczne z niedostarczeniem harmonogramu uważa się sytuację, w której spośród 50
wybranych przez Zamawiającego właścicieli nieruchomości więcej niż 25 właścicieli nie
otrzymało od Wykonawcy harmonogramu,
e) w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki, za niedostarczenie właścicielom nieruchomości
pojemników albo worków do selektywnej zbiórki odpadów, w terminie do 30 kwietnia 2022r.

Za równoznaczne z niedostarczeniem pojemników albo worków uważa się sytuację, w której
spośród 50 wybranych przez Zamawiającego właścicieli nieruchomości więcej niż 5 właścicieli
nie otrzymało od Wykonawcy pojemników albo worków,
f) w wysokość i 1 000,00 zł za każdy przypadek zmieszania przez Wykonawcę odpadów
posegregowanych przez mieszkańców podczas realizacji usługi,.
g) w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek nieudostępnienia pojazdu w celu jego kontroli
upoważnionym

pracownikom

Zamawiającego

lub

osobom

upoważnionym

przez

Zamawiającego
h) w wysokości 500,00 zł za awarię systemu monitoringu pojazdów bazującego na systemie
pozycjonowania satelitarnego trwającą dłużej niż 5 dni, za każdy kolejny dzień pracy z
niesprawnymi urządzeniami.
i) w wysokości 300,00 zł za każdy przypadek nieuprzątnięcia miejsca odbioru, gdy
zanieczyszczenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca na
uprzątnięcie terenu ma 24 godziny od daty zgłoszenia faktu przez Zamawiającego,
j) w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek niedotrzymania zadeklarowanego czasu reakcji na
reklamację

wynoszącego

……..

dni

roboczych

dotyczącego

stwierdzonego

i

udokumentowanego nieodebrania odpadów z nieruchomości zamieszkałej,
k) w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki, za każdy udokumentowany przypadek nie
dostarczenia pojemników albo worków do selektywnej zbiórki odpadów w okresie realizacji
umowy dla nowo zgłoszonych nieruchomości,
l) z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 7 ust. 1 umowy czynności Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości
1 000,00 zł za każdy taki przypadek. 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 § 7 ust. 1 umowy
czynności.
m) w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku dotyczącego zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy
dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10% całkowitego
wynagrodzenia umownego brutto.
2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej:

a) w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 w przypadku

odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, a
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie.
4. Strony ustalają, że maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może obciążyć
Wykonawcę z tytułów, o których mowa w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć́ 30 %
ustalonego w § 9 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto.
5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z
płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku kontynuowania
świadczenia usługi lub jakichkolwiek innych zobowiązań́ wynikających z niniejszej umowy.
§ 11
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza postanowienia umowy lub
obowiązujące przepisy prawa w sposób istotny lub powtarzający się lub z powodu innej ważnej
przyczyny.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy. W tym celu Zamawiający wraz z Wykonawcą
winni ustalić́ wartość́ faktycznie wykonanych przez Wykonawcę usług, a Wykonawca
zobowiązuje się współpracować́ z Zamawiającym w tym zakresie.
3. Istotne naruszenia umowy, o których mowa w ust. 1 obejmują przypadki:
a) utratę przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem
niniejszej umowy, o których mowa w § 3 ust 3-4.
b) niewykonywanie przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa w §1 ust. 1-4 przez okres
dłuższy niż 7 dni.
c) Wykonawca, pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony
Zamawiającego, nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny sposób
narusza zobowiązania umowne,
d) Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
e) Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowiązujące przepisy prawa, w tym prawo
miejscowe,

f) Jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z przedłożonym
harmonogramem odbioru odpadów komunalnych oraz nie kontynuuje ich po upływie 14 dni od
otrzymania wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
4. Innymi ważnymi przyczynami stanowiącymi podstawę do odstąpienia od umowy są:
a) dokonane zajęcie składników majątku Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie umowy,
b) wszczęcie wobec Wykonawcy postępowania egzekucyjnego w stopniu uniemożliwiającym
realizację umowy,
c) postawienie Wykonawcy w stan likwidacji.
5. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami przez okres
dłuższy niż 90 dni, przy czym Wykonawca uprzednio wezwie pisemnie Zamawiającego do
dokonania opłatności.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek zakończyć usługi odbierania i
zagospodarowania odpadów – do końca danego miesiąca kalendarzowego oraz złożyć
wymagane sprawozdania, w terminie 6 dni od zakończenia świadczenia usługi.
7. Odstąpienie od umowy wywołuje ten skutek, że Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy do dnia
odstąpienia.
8. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,
Zamawiający może w terminie 5 dni roboczych po pisemnym uprzedzeniu Wykonawcy, przejąć
sam prowadzenie usług określonych niniejszą umową lub powierzyć je innemu podmiotowi, a
kosztami tych usług obciąży Wykonawcę. Realizacja powyższego uprawnienia przez
Zamawiającego nie wymaga zgody sądu.
9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy
PZP Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
10. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od powzięcia wiedzy o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
§ 12
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo Zamówień́ Publicznych i
innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość́
wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy.

3. Strony dopuszczają dokonywanie zmian w umowie na następujących warunkach:
1) W zakresie zmiany wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku:
a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) odpowiednio poprzez
podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia brutto z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie
niezmienne, za okres po wejściu w życie zmiany,
b) zmiany umowy w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, w
tym zmiany przepisów prawa lokalnego, orzeczeń sądowych wpływających na sposób realizacji
umowy w sposób i w zakresie wynikającym z przepisów,
c) 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 postępowania, 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,
d) wprowadzenia zmian w stosunku do przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac nie
wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia
usprawnienia procesu realizacji zamówienia.
2) W zakresie terminu wykonania umowy w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana terminu nastąpi o okres
działania siły wyższej oraz czas potrzebny na usunięcie skutków tego działania,
b) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie
Zamawiającego. Zmiana terminu o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu
społecznego.
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy ze względu na ograniczenia i nakazy
spowodowane epidemią koronawirusa w przypadkach i na zasadach określonych w
obowiązujących przepisach, a w szczególności w ustawie z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020r.,
poz.374 z późn.zm.).
5. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy na skutek okoliczności, o których
mowa w ust. 2 - 3, Strona która poweźmie o nich wiadomość́ zobowiązana jest niezwłocznie
poinformować́ o tym pisemnie drugą Stronę.
6. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem ust. 1-5 podlegają unieważnieniu.

7. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo Zamówień́
publicznych:
a) zmiana danych teleadresowych,
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);
8. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania
Zamawiającego o:
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
b) zmianie danych teleadresowych i numerów kont bankowych,
c) zmianie osób reprezentujących,
d) ogłoszeniu upadłości
e) ogłoszeniu likwidacji,
f) zawieszenia działalności,
g) wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.
§ 13
1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z realizacji
przedmiotu umowy, dla zachowania swojej ważności, wymagają formy pisemnej lub
elektronicznej.
2. Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł umowy i jej numer. Za datę otrzymania
dokumentów, o których mowa w ust. 1, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą
elektroniczną lub faksem, jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie, chyba
że postanowienia umowy stanowią inaczej.
3. Osobami odpowiedzialnymi za koordynowanie działań w celu prawidłowego wykonania
Przedmiotu umowy są:
1) Ze strony Zamawiającego:
Imię i Nazwisko: ....................................................
Adres: ....................................................................
Telefon:..................................................................
Fax: ........................................................................
e-mail: ...................................................................
2) Ze strony Wykonawcy:
Imię i Nazwisko: ....................................................
Adres: ....................................................................
Telefon:..................................................................

Telefon komórkowy: .............................................
Fax: ........................................................................
e-mail: ...................................................................
4. Zmiana danych wskazanych w ust. 3, nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.
§ 14
1. W celu sprawnego wykonania prac i zapewnienia dobrej ich jakości Wykonawca może zlecić
część prac do wykonania podwykonawcom. Wykonanie prac przez podwykonawców nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej
umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jeżeli ten realizuje prace w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami niniejszej umowy i
przepisami obowiązującego prawa.
2. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.
3. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą musi być zawarta zgodnie z odpowiednimi
przepisami Kodeksu Cywilnego.
4. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca będzie zobowiązany do
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego w następującym trybie:
a) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wniosek wraz z projektem umowy z podwykonawcą,
b) w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy, Zamawiający udzieli na
piśmie zgody na zawarcie umowy albo podając uzasadnienie – zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenia
do umowy,
c) zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do
proponowanej umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody,
d) w przypadku odmowy określonej w pkt c), Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z
podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez
Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami zostały sporządzone na
piśmie i przekaże Zamawiającemu oryginały umów z podwykonawcą niezwłocznie, lecz nie
później niż do 7 dni od daty jej zawarcia celem uzyskania zgody Zamawiającego.
6. Każda umowa zawarta przez Wykonawcę z podwykonawcami powinna zawierać postanowienie
o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie umowy przez
podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami. Ustalenia niniejszego paragrafu stosuje się
odpowiednio.

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie
Wykonawcę.
8. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień
oraz aneksów do umów z podwykonawcami.
9. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonane prace. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego
oraz

osób

trzecich

za

działania,

zaniechanie

działania,

uchybienia

i

zaniedbania

podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania
jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany każdego z
pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość
wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.
10. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:
a. zakresu prac przewidzianego do wykonania,
b. terminów realizacji,
c. wynagrodzenia i terminów płatności,
d. rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

§ 15
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców.
2. Wykonawca

może

powierzyć

podwykonawcom

wykonanie

części

zamówienia,

z

uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu:
1) Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2) Wykonawcy wspólnie realizujący przedmiot umowy ponoszą solidarną odpowiedzialność za
jej wykonanie i ustanowienie zabezpieczenia jej należytego wykonania.
3) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców,
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszystkie działania lub
zaniechania podwykonawców, jak za własne.
4) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców,
podwykonawcy zobowiązani są do posiadania na dzień zawarcia z Wykonawcą umowy
świadczenia usług wszelkich stosownych zezwoleń oraz wpisów do właściwych rejestrów
umożliwiających wykonywanie postanowień
odpowiednimi przepisami prawa.

umowy w sposób zgodny z jej treścią i

5) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu jednego egzemplarza
podpisanej przez Wykonawcę i podwykonawcę umowy o świadczenie usług w terminie 5
dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą.
6) Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji
dotyczących Podwykonawców.
§ 16
1.

Strony zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z
obowiązującymi w trakcie trwania umowy przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

2.

Strony ponoszą odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami, o
których mowa w ust. 1.

3.

Strony oświadczają, że systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych
spełniają

wymogi

określone

w

Ustawie

o

ochronie

danych

osobowych

oraz

rozporządzeniach wykonawczych do Ustawy.
4.

Strony zapewniają, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu
realizacji umowy.

5.

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 2 przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – dalej RODO wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia publicznego oraz w związku z realizacją niniejszej Umowy.
§ 17

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego strony są
zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
3. Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez drugą stronę
roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
4. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, o którym mowa w ust. 3, roszczeniodawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę
sądową.
5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy
dla zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 18
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH oraz odpowiednich przepisów prawa mających związek z
wykonaniem przedmiotu umowy, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania
Cywilnego.
§ 19
Integralnymi załączników do niniejszej umowy są:
-

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

-

Oferta wykonawcy z dnia …………………..

-

Podstawa prawna prowadzonej działalności
§ 19

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 7
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych:
Dzień tygodnia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Miejscowość

Siercz, Sierczynek,
Jasieniec, Świdwowiec,
Lutol Mokry, Rybojady,
Żydowo, Smolniki
Brójce
Chociszewo
Trzciel – Nowe Miasto
Trzciel – Stare Miasto
Bieleń, Lutol Suchy,
Panowice, Łagowiec,
Stary Dwór

Częstotliwość

Co 2 tygodnie

Co tydzień
Co 2 tygodnie
Co tydzień
Co tydzień
Co 2 tygodnie

